
LIEN DOAN LAO DONG TP. HO CHI MINH CQNG HOAXA HQI CHU NGIIIA VLF NAM 
LIENDOANLAODQNGTHANHPHOTHUDIYC Dc 1p - Ttr do -  Hinh phüc 

Sô:l-f /HD-LDLD Tp. Thth De'rc, ngay '11 thông 11 näm 2022 

HUONG DAN 
Dãnh giá cht Iuçvng doàn viên Cong doàn xuât sac, 

can b Cong doàn xut sac và doàn viên Cong doàn tru tá 
Giai don 2022 — 2023. 

Can ctr Nghj quyt 02/2014 /NQ-LDLD ngày 18 tháng 11 näm 2014 cia Ban 
Thu&ng vi Lien doàn Lao dng thành phô Ho ChI Minh sCra di, b sung mt so 
ni dung Ngh quyt v nâng cao chtt lu'çing doàn viên cong doàn xut sic, can b 
cong doàn xuât sac và doàn viên cong doàn uu tü; 

Ngh quyt s 3A!NQ-LDLD ngày 08/8/20 13 cüa Ban Thii&ng Yi Lien doàn 
Lao dng thành phô ye nâng cao chat ltrqng doàn viên Cong doàn xuât sac, can b 
Cong doàn xuât sac và doàn viên Cong doàn ixu tü; 

Lien doàn Lao dng thành ph Thu Düc xây dirng htxâng dn v t1chin 
dánh giá chat lirng doàn viên Cong doàn xuât sac, can b Cong doàn xuât sac và 
doàn viên Cong doàn ru tü giai don 2022 — 2023 vói nhUng ni dung cv the nhu 
sau 

I. MuC  filCH — YEU CAU: 

- Nhärn triên khai ni dung dng b, kjp thii Va sâu sat den các cOng doàn CG 
sO tnrc thuôc. 

- Các cong doàn cor sO phái nghiêm tüc thvc hin t& ni dung tiêu chun và 
phirnng pháp dánh giá, bInh ch9n doàn viên Cong doàn xuât sac, can b Cong 
doàn xuât sac, doàn viên Cong doàn uu tü to dng hrc phân dâu toàn din cüa can 
bCôngdoàn,doànviên. 

- Vic bInh ch9n, giOi thiu phãi cong khai, dung di tlxçmg. 

II. NOI DUNG THVC HIN. 

1. Di tr9ng bInh chçn: 
1.1 Cong a'oân ccrscr: 

Cong doàn c sO to chtrc bInh chçn doàn viên Cong doàn xut sic, can b 
Cong doàn xuât sac, doàn vién Cong doàn iru tü là cOng doàn co sO, nghip doàn 
có thu kinh phi, doàn phi Cong doàn vã hoân thành nghia vii tài chInh vOi Cong 
doàn cap trên trrc tiêp Co sO (Lien doàn Lao dng thành phô Thu DOc) dung quy 
dinh. 

1.2. D6i tuçng bInh ch9n doàn viên Cong doàn xut sac, doàn viên Cong 
doàn u'u tá, can b3 Cong doàn xut sac: 
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1.2.1. Dó'i twclng bInh chQn doàn viên Cong doàn xuá't sac: là nhng doàn 
viên Cong doàn dang sinh hoat tai  cong doàn ca sâ, nghip doan có t/,ô1 gian sinh 
hoçit côngdoàn It nhât m3t nám trö len, thirc hin xuât sac céc nhim vii doàn 
viên do Diêu 1 Cong doàn Vit Nam quy dlnh. 

1.2.2. Di tuçlng bInh chQn can bó Cóng doàn xud't s&: là ngithi darn nhirn 
các chirc danh tO pho, to truâng To cong doàn; Uy viên Ban chap hành, Uy viên 
Ban Thung vi, Uy viên Uy ban Kiém tra, Uy viên Ban N cOng cong doàn b 
phn, cong doàn ca sà thành viên, cong doàn c sâ, nghip doàn; can b Cong 
doàn chuyên trách dang sinh boat, cOng tác tai  cOng doàn b phn, cOng doàn cG só 
thành viôn, cOng doàn co s, nghip doàn. 

1.2.3. Dái tu'ctng bInh chQn doàn viên Cong doàn wu ti': là nhQng doàn viên 
Cong doàn xuât sac, can b Cong doàn xuât sac. 

2. Tiêu chuân bInh xét: 

2.1. Doàn viên Cong doàn xuât sac 

- Tiêu chudn và diu kién: 

+ Gucing mu, thirc hin tot nghia vç cong dan, chap hành tot chü trircing, 
chinh sách cüa Dãng, pháp lut cüa Nhâ ni.thc, có tinh than tçr lçrc tir cithng; tich 
circ tham gia các hoat dng phong trào thi dua do CDCS phát dng; hoàn thành 
xuât sac nhim vi chuyên mOn, dat  näng suât và chat h.rng cao, dat  danh hiu tix 
"Lao dng tiên tiên", "Lao dng giOi" , "Lao thng sang tao",  "GiOi vic nirâc, darn 
vic nhà" trâ len, khOng có hành vi vi pham pháp lut lao dng bj xcr l k' 1ut lao 
dng, xr phat vi pham hành chinh. 

+ KhOng ngirng h9c tp nãng cao trInh d chInh trj, van hóa, chuyên rnôn, 
nghip v11, tay nghê; có dao  due, lôi song lành manh. 

- Tiêu chuán quyé't djnh: 

+ Thirc hin t& các nghj quyt cüa cong doàn; tich circ tham gia các hot 
dng và sinh boat cong doàn; dóng doàn phi day dü, dung quy djnh; tuyên truyên 
phát triên doàn viên, xây dirng to chüc cong doàn vü1ig manh. 

+ Giüp dO dng nghip nâng cao trInh d ngh nghip, lao dtng, có hiu qua 
và to chirc tOt cuc sOng; doàn két giüp nhau chärn lo, báo v các quyn và Igi Ich 
hçp pháp, chInh dáng cãu CNVC-LD. 

+ Uu tiên bInh ch9n nhüng doàn vién cong doàn tich circ tharn gia lrc lirçmg 
nông cOt Cong doàn. 

2.2. Can b3 C'Ong doanxut sac. (ngoài tiêu chun doàn viên cong doàn xuãt 
sac, phái hi dü các tiêu chuân sau: 

- Chü dng xây drng hoc tham miru k hoach hoat dng cong doàn dlnh kS' 
hang näm hay dt xuât theo nhim v1i dugc to chuc phân cOng và to chuc thirc hin 
tot ké hoach hoat dng; có phircing pháp hp l' dê buy dng sir tich cixc tharn gia 
cüa can b cong doàn, doàn viên cong doàn; dánh gia ket qua tham gia boat dng 
cüa can b COng doàn, doàn viên dôi vâi linh virc, cOng vic phii trách; báo cào, 
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phán ánh trung thrc Va thirc hin thông tin hai chiu kp thài giüa doàn viên, ngi.thi 
lao dng vói Ban chap hành, Ban Thu'&ng vit Cong doàn Co s&, gitta can b, doàn 
viên, ngu1i lao dông vâi nguèi si dung lao dng hoc d?i  din cüa nguii sü' dung 
lao dng. 

- Tuân thi1 tt nguyen tc tài chInh cong doàn. 

- Tuyên truyên v.n dng, dng viên can b, doàn viên cong doàn, ngui lao 
dông thuc hiên tot nhiêm vu chuyên môn, manh dan, co biên phap hiéu qua dê dâu 
tranh chông nhü'ng biêu hin vi phm thrng lôi, chü truang cüa Dáng, chInh sách, 
pháp luât cüa Nhã nuOc và nghj quyêt cOng doàn các cap; thçrc hin tot nhirn v 
di din, chãm lo, bão v quyên, li Ich hçip pháp chInh dáng cüa ngu?ii lao dng. 

- Lien h ch.t chë vâi doàn viên cong doàn và ngu?i lao dng; ton tr9ng)' 
kiên cüa doân viên vâ nguäi lao &ng. 

2.3. Doàn viên U'U tá phãi dtt các tiêu chun sau: 

- La din hInh trong các doàn viên cong doàn xu.t sac, can b cong doàn xuât 
sac. 

- Co nguyen v9ng phn du vào Dãng Cong  san Vit Nam. 

3. Phtrong pháp bInh ch9n: 

3.1. Doàn viên Cong doàn xuât sac: 

Btróc 1: Can tInh hInh hot dng Cong doàn trong näm, Ban Chap hành 
cong doàn CO sy, nghip doàn quyêt djnh t" l doàn viên Cong doàn xuát sac dé to 
cong doàn, cong doàn b phn và cOng doàn co si thành viên bInh ch9n. 

Btróc 2: Can cir vao tiêu chun và t l doàn viên Cong doàn xuât sac do 
Ban Chap hành Cong doàn co si phân bô cho To cong doàn, Cong doàn b phn và 
cOng doàn co sâ thành viên dê to chirc h9p toàn the doàn viên cong doàn triên 
khai, tiên hành phân tIch và bInh ch9n doàn viên Cong doàn xuât sac bängphiêu 
kin. Dôi vOi cong doàn co sO thành viên sê tong hçip két qua bInh ch9n tü To cOng 
doàn và cong doàn b ph.n giri ye cong doàn co sir. 

Bu'óc 3: Cong doàn co so, nghip doàn l.p danh sách doàn viên Cong doân 
xuât sac ('nguoi duoc binh chon phat dat trên 50% .sO ngucri tham du tal buoc 2), 
nêu rO rnt uu diem, hn ché kern theo két qua biêu quyêt và biên bàn h9p To cong 
doàn, cong doàn b phtn và cong doàn Co SO thành viên gOi ye cong doàfl Co SG. 

Btróc 4: Ban ChAp hành Cong doàn co sâ tin hành h9p phân tich dánh giá, 
xét kêt qua danh sách do các To cong doàn, cOng doàn b phn và cong doàn CO SO 

thành viên giOi thiu và biêu quyét bang phiêu kin. NgLrOi duc bInh chçn phâi dt 
trén 50% sO nguOi tham djr và gui ye COng doàn qun. 

Btró'c 5: Ban ChAp hành Cong doàn Co sO t chirc Hi nghj thng k& hot 
dng cong doàn hang narn; tüy theo tInh hInh thixc te ti don vj, cong doàn co sO, 
nghip doàn khen thirOng danh hiu Doàn viên Cong doàn xuât sac bang qua hoc 
lien rnt trj giá tüy vào nguOn tài chInh cüa cong doàn cor sO. 

3.2. Can b5 Cong doàn xuât sac: 
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BLroc 1: Can cü tInh hInh hot dng Cong doãn trong näm, Ban Chap hành 
cong doàn cci s, nghip doàn cung cap danh sách can b cong doàn ('néu rô nhIhig 
mt tIch citc cza can b cong doàn) và quyêt djnh t' 1 can b Cong doàn xuãt sac 
dê To cong doàn, cong doàn b phn vâ cOng doàn c sâ thành viên bInh ch9n. 

Biróc 2: Can ctr vào tiêu chun, danh sách và t)' I can b Cong doàn xuãt 
sac, diêu kin dc thu cüa dn vj, To cOng doàn, cong doân b phn vã cong doân 
ca sO thành viên to chirc h9p toàn the doàn viên Cong doân triên khai, tiên hành 
phân tIch và bInh chçn can b cong doàn xuât sac dang sinh hoat t?i  To cOng doãn, 
cOng doàn b phn và cOng doàn ca s thành viên bang phiêu kin. 

Bir&c 4: Ban Chp hành Cong doàn ca s& tin hành hçp phân tich dánh giá, 
xét kêt qua danh sách can b Cong doàn xuât sac do các To cong doàn, cong doàn 
b phn và cong doàn CG sä thành viên gii thiu và biêu quyêt bang phiêu kin. 
Ngu?i thrqc bInh chQn phái dat  trén 50% so nguô'i tham dir vã báo cáo ye cOng 
doàn qun. 

Btróc 5: Ban Chp hánh Cong doân ca sâ tO chic Hi nghj tong kêt hoat 
dng Cong doàn hang nãm; can cü tInh hInh thçrc tê vic thu kinh phi COng doân 
tai &in vj, cOng doàn ca sâ khen th.rng danh hiu can b Cong doàn xuât sac 
bang qua hotc tiên m.t tüy vào nguOn tài chInh cOa cOng doàn cci sy. 

3.3. Doàn viên Cong doàn uu Ia: 

Btró'c 1: Trên ca sâ danh sách doàn viên Cong doàn xut sac, can b Cong 
doàn xuât sac, Ban Chap hành Cong doàn c s, nghip doàn bInh chQn doàn viên 
Cong doàn t.ru tu lànhüiig cá nhân tiêu biêu nhât vá phãi dat  trén 50% so ngu0i 
tham dr hi nghj dông . TOng h'p danh sách và giói thiu cho chi bç5, dthng ho 
xem xét, bOi drThg và kêt nap dáng k/il dü diéu kin. 

Di vi các c quan, dn vj chua có to chüc Dáng, Lien doàn Lao dng 
thânh PhO ThO Dirc có trách nhim hixàng dan Ban Chap hành COng doàn co sO 
lam tot cOng tác phát hin, bOi du'Ong, gió'i thiu doàn viên COng doãn u'u tü; tOng 
hçxp danh sách dé nghj cia cong doân co' sà và trao cho cap üy Dãng c1ng cap 
xem xét, bOi dwOng và két np dáng k/il th diéu kién. 

Btthc 2: Trén cci sO danh sách doàn vién COng doán uu ti dã dLrçfc hi nghj 
Ban Chap hánh dông ', Ban Chap hành COng doân cci sO, nghip doãn ra quyêt 
djnh cOng nhn và tO chic trao quyêt djnh cho doãn viên Cong doàn u'u tu tai  cci 
quan, dcm vj. COng doãn cci sO, nghip doãn CO trách nhim tiêp tiic theo dOi, giup 
di qua trInh phân dâu trO thành dáng viên Dâng Cong san Vit Nam cua doàn 
COng doàn iru tü. 

4. Thôi gian gui h sir: 

- V h so dánh giá doàn vién cOng doàn xufrc sic, can b cOng doàn xut 
sac hO so hxu tai cOng doàn cci sO. 

- Dôi vOi h so doàn viên cOng doàn t.ru tO các don vj gi:ri danh sách có xac 
nhn cOa cap Oy (dôi vOi don vj/doanh nghip có cap Oy) hoc NgirOi sO dung lao 
dng (do vOi don vi! doanh nghip khOng có cap Oy). 
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TM. BAN TH1fNG VJ 
U TECH 

- Thi gian gü'i danh sách doãn viên cong doân uu tü (theo mu) v Bô phn 
to chirc Lien doân Lao dng thành phô ThCi Dirc: 

+ DEi vói CDCS kliu vrc giáo dic gui Vt LDLD 15/8 hang nàm. 

+ DE41 vói CDCS khi Phu'&ng, HCSN và Doanh nghip danh sách gui ye 

85 phin To chác vào ngày 15/10 hang nám. 

- Trong qua trmnh thirc hin nu có nh&ng vn d vuOng mac, dé nghj lien h 
dông chI Nguyen Thj Tuyn — s din thoi 0919.278.538 dê duqc huóng dan. 

III. TO CHU'C TH1C HIN 

1. iMi vói Lien doàn Lao dng. 

doàn viên cOng doàn xuât sac, can b cong doàn xuât sac, doàn viên cong doàn uu 
tü Va trin khai, hung dn CDCS th?c hin. 

Hang nãm tng hçp danh sách Va báo cáo v Lien doàn Lao dng thành 
phô Ho ChI Minh, Thành üy thành phô ThU Dirc theo yêu câu. 

2. Dôi vi Cong doàn ccr s&. 

Can cU' huOng dn dam bào cong tác phân tIch chit lucmg doàn viên cong 
doán xut sic, can b cOng doàn xut sc và doàn viên cong doàn i.ru tU, Ban chap 
hành cOng doàn co s báo cáo vi cap Uy, thU tru&ng dan vj hotc chU doanh 
nghip to chirc triên khai den can b doàn viên. 

Dam báo diing tin d, thai gian gl.ri h sci doàn viên cong doàn ru tU ye 
B phn To chirc Lien doân Lao dng thành phô ThU Dirc. 

Trên day là Hung dn dánh giá chit h.rçing doán viên Cong doàn xuât sac, 
can b Cong doàn xuat sac và doàn viên Cong doàn u'u tU cUa Lien doàn Lao dng 
thânh phô ThU Dirc. Dé ngh Ban chap hành CDCS nghiêm tUc triên khai thrc hin 
den doàn viên Cong doàn tti dan vj./. 

Noi nhãn: 
- TT-Ban IC LDLD Tp.HCM; 

- TT TU Tp.Thti DCrc; 

-  BDV TU Tp.Thü Dirc; 
- Cap Uy, ThU truO'ng CDCS trirc thuc; 
- CDCS true thuc; 
- Lsu VT. 

Nguyn Th! Ng9c Htrong 
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