TONG LIEN DOAN LAO DQNG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
VIET NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phñc
S& 10 /HD-TLD

Ha Ni, ngày 14 tháng 9 nám 2020

H1fONG DAN
Khen thirông các chuyên d
- cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam
- CAn cü Lu.t Thi dua, khen thiRing và các vAn ban huàng dk thi hành;
- CAn dr Diu 1 Cong doàn Vit Nam;
- CAn Cu Quyt djnh s 1689/QD - TLD ngày 12 tháng 11 nAm 2019 cüa
Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam v vic "Ban hành Quy ch
Khen thithng cüa t chirc Cong dioàn";
- CAn cü Nghj quyt 07/NQ - TLD ngày 15 tháng 01 11am 2020 cüa Ban
Ch.p hành Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam khóa XII v di mâi cong tác thi
dna, khen thrnng trong cOng nhan, viên chirc, lao dng và ho.t dng cong doân;
Doàn Chü tjch Tng Lien don Lao dng Vit Nam hurng dn khen
thu&ng các chuyên d nhi.r sau:
I. QUY DIMI CHUNG
1. Danh hiu Co thi dua chuyên d cüa Tong Lien doàn
- Hang nAm, Tng Lien doàn xét khen thiiàng C thi dna cho các chuyên d
gm: ttXanh - Sch - Dçp, Báo dam an toàn v sinh lao dng", "Van hoá, Th
thao", "GiOi vic nuâc, Dam vic nhà" và các chuyên d khác theo chi dao cüa
DoànChü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam.
- D& tuqng dugc xét tng Danh hiu "Cd thi dna chuyên d cüa Tng Lien
doàn" hang nAm gm: Cong doàn co so; Cong doàn cp trén trirc tip ca sO.
- H.ng nAm, mi Lien doàn Lao dng tinh, thành ph, Cong doàn ngành
Trung uong và tucmg duang dnçic d nghj xét tang không qua 01 CO thi dua cüa
Tng Lien doàn cho mi chuyên d. Riêng d& vOi Lien doàn Lao dung tinh,
thành ph6; Cong don ngành Trung ucmg và tizong dirnng Co tir 1.800 Cong doàn
ca sO trO len di.rcrc d nghj xét t.ng không qua 02 CO thi dua cho mi chuyên d
thng s cO trong mt nAm không qua 50 CO thi dua cho mi chuyên d.
- S hiçing CO thi dua ducc phn b cho mi chuyên d nhu sau:
+ Không qua 10 cO cho Cong doàn c.p trên trirc tip c sO;
+ Không qua 40 cO cho Cong doàn c sO.

- Diu kin d xét khen thithng C thi dua chuyên d:
+ Co s dim dat tir 96 dim tr& len theo Bang chm dim thi dua cüa tüng
chuyên d dành cho Cong doàn co s&, Cong doàn cap trén trçrc tiêp co sâ.
+ Co däng k thi dua tr du näm.
2. Bang khen chuyên d cüa Tng Lien doàn
- Hang nàm, Tng Lien doàn xét tang Bang khen cho các chuyôn d gm:
'tXanh - Sach - Dçp, Bão dam an toàn v sinh lao dng", "Van hoá, Th thao",
"Giôi vic rnr&c, Dam vic nba" và các chuyên d khác theo chi dao cüa Doàn
Chñ tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam.
- D& tiicing dtxçc xét tang Bng khen chuyên d hang nàm gm: Cong doàn
cci s& và cá nhân thuôc các don vj nay.
- S luqng Bng khen chuyên d xét t.ng hang näm:
+ Tong Lien doàn xét t.ng Bang khen chuyên d cho các tp th& cá nhân
tiêu biu trong s các tp th, cá nhân duçic các Lien doàn Lao dông tinh, thành
ph& Cong doàn ngành Trung hong và tuong duong d nghj. Tng s B.ng khen
trong mt näm không qua 300 Bang khen cho mt chuyên d.
+ H.ng näm, mi Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& Cong doàn ngành
Trung hong và tuong duong duçic d nghj xét tang không qua 04 Bng khen cho
tp th và cá nhân cüa mi chuyên d; rieng d& vói Lien doàn Lao dng tinh,
thành ph, Cong doàn ngành Trung uang và tuong throng có tir 100.000 dn duói
5 00.000 doàn viên d nghj xét tang không qua 06 Bang khen cho tp th và cá
nhân; tir 5 00.000 doàn viên tri len duçic d nghj xét t.ng không qua 08 Bang khen
cho tp th và cá nhân.
- S luçing Bang khen duçc phn b cho mi chuyên d nhu sau:
+ Không qua 150 Bang khen cho Cong doàn co so.
+ Không qua 150 Bng khen cho cá nhân thuc Cong doàn co sO.
- Diu kin d xét khen thithng Bang khen chuyen dê:
+ Co s diem dt t1r 90 dim trO len theo Bang chrn diem thi dua cüa tirng
chuyén d dành cho Cong doàn co sO.
+ Co dängkthi duatüdunãm.
Tng Lien doàn khuyn khIch các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph Cong
doàn ngành Trung uang và tuong throng xét khen thuOng c.p mInh, hoc d nghj
Tng Lien doàn khen thuOng dt xut cho cá nhân là cong nhân, lao dng trirc
tip san xut; Cong doàn co sO doanh nghip ngoài khu virc nba nuOc nhung vn
phãi dam bâo thành tIch, tiêu chu.n và s luqng theo quy djnh.

3. Phát dng thi dua, dàng k) thi dua
Hang 11am, các cp Cong doàn th chrc phát dng thi dna, k kt giao rn9c
thi dua, däng k thi dna di v9i tIrng chuyên d và gui bàn dáng k thi dua v
Cong doàn cp trên trçrc tip.
Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph; Cong doàn ngành Trung iicing và
thong ducing, các don vj tWc thuc Tong Lien doàn gui däng k danh hiu thi dna
cüa các chuyên d v Tng Lien doàn (qua Ban theo dôi chuyên d) tru&c ngày 01
tháng 3 hang näm.
IL TIEU cmJAN
1. Chuyên d "Xanh - Sch - Dçp, Bão dam an toàn v sinh lao dng"
1.1. Tiêu chun khen thiding Cô thi dua chuyên d "Xanh - Sich - Dçp,
Báo dam an toàn v sinh lao d3ng" cüa Tong Lien doàn
- Là don vj có thãnh tich xu.t sac, tiêu biu nht trong s các Cong doàn co
s&, Cong doàn cap trên trirc tip co s& có thành tIch cao trong chi dao và t chirc
thirc hin phong trào thi dua "Xanh - Sach - Dep, Bâo dam an toàn v sinh lao
dung" cüa ngành, dja phucmg.
- Không có tai nan lao dng ch& nguôi, tai nan lao dng n.ng, sir c k
thuât, cháy no nghiêm tr9ng.
1.2. Tiêu chuEn khen thu'óng Bang k/zen chuyên d "Xanh - Sich - Dçp,
Báo dam an toàn v sinh lao d3ng" cüa Tong Lien doàn
1.2.1. Di v&i Cong doàn ca sà
- Là don vj tiêu biu nht trong s các Cong doàn co si Co thành tIch thirc
hin t& phong trào thi dna "Xanh - Sach - Dçp, Bào dam an toàn v sinh lao dng"
cüa ngành, dja phuong.
- Không có tai nan lao dng cht ngu?i, tai nan lao dng n.ng, s11 c k5
thut, cháy n nghiêm trong, không tang them s nguôi m&c bnh ngh nghip so
vO'i nàm truâc. Di vâi CDCS & các doanh nghip thuc các ngành ngh có nguy
Co cao v tai nn lao dng, bnh ngh nghip theo quy djnh thI không có tai nan
lao dng cht ngui, s1r c k5 thu.t, cháy no nghiêm trçng, tai nan lao dng giám
so vâi näm truâc và không thng them s ngithi mc bnh ngh nghip.
- Hai näm lien tiic hoàn thành t& thim v (tInh câ näm d nghi khen
thuông);
- Näm truóc lin k thii dim d ngh khen th'hthng d dugc tng B.ng khen
toàn dien ho.c Bang khen chuyên d "Xanh - Sach - Dçp, Bão dam an toàn v sinh
lao dng" ci'ia Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& Cong doàn ngành Trung uong
hoc Giy khen toãn din hoac Giy khen chuyên dé "Xanh - Sach - Dçp, Bào dam
an toàn v sinh lao dng" cüa Cong doàn Tng cong ty trtrc thuc Tng Lien doãn.

1.2.2. Dói vâi Ca nhán
- Co thành tIch tiêu biu nh.t trong s nhüng cá nhân có thành tIch thirc hin
t& phong trào "Xanh - Sch - Dçp, Bão dam an toàn v sinh lao dng" cüa ngành,
dja phuting.
- Hai näm lien tic hon thành t& nhiêm vu (tInh cã nàm d nghi khen
thu&ng); hoc hai näm lien ttc dtt danh hiu Doàn viên Cong doàn xut sc di
vâi các don vj chuyên mon khOng xét các danh hiu thi dua näm.
- Co 01 sang kin v chuyên d "Xanh - Sch - Dçp, Bào dam an toàn v
sinh lao dng" di.rçic cong nhn và áp diing hiu qua trong phm vi cap co sà.
- Nám truâc lin k thôi dim d ngh khen thuing dã dugc tng Bng khen
toàn din ho.c B.ng khen chuyên d "Xanh - Sach - Dçp, Bâo dam an toàn v sinh
lao dng" cüa Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& Cong doàn ngành Trung uong
ho.c.Giy khen toàn din hoc Giy khen chuyên d "Xanh - Sch - Dp, Bâo dam
an ton v sinh lao dng" cüa Cong doàn Tng cong ty trirc thuc Tong Lien doàn.
2. Chuyên dê "GiOi vic nithc, Dam vic nhà"
2.1. Tiêu chun khen tlnilmg Co thi dua chuyên d "GiOi vic n,thc, Darn
vic nhà" cüa fling Lien ctoàn
Là don vi có thành tIch xut sc, tiêu biu nht trong s các Cong doàn co si,
Cong doàn cp trén trirc tip co si có thành tich cao trong chi dao và t chüc thirc
hin t& phong trào thi dua "GiOi vic nrn9c, Dam vic nhà" cña ngành, dja
phuong.
2.2. Tiêu chuân k/zen thwóng Bang khen chuyên d "Giói vic n,thc, Dam
vic nhà" cüa Tong Lien a'oàn
2.2.1. Ddi vái Cong doàn cct th
- Là don vj có thành tIch tiêu biu nh.t trong s các Cong doàn co S có
thành tIch thrc hin t& phong trào thi dua "GiOi vic nuâc, Dam vic nhà" cüa
ngành, dja phucmg.
- Hai nm lien ti1c hon thành t& nhiêm vu (tInh cà näm d nghi khen
thuO'ng);
- Nàm truóc lin k thai dim d nghj khen thixâng dã ducic tng Bang khen
toàn din hoc Bang khen chuyên d "GiOi vic nl.râc, Dam vic nhà" cüa Lien
doàn Lao dng tinh, thành ph& Cong doàn nganh Trung uong hoc Giy khen toan
din hoc Gi.y khen chuyên d "GiOi vic nithc, Dam vic nhà" cüa Cong doàn
Tong cong ty trirc thuc Tong Lien doàn.
2.2.2. Di vái cá nhân
- Co thành tIch tiêu biu nMt trong s các cá nhân có thành tIch thirc hin
t& phong trào thi dua "Giói vic nu&c, Dam vic nhà" cüa ngành, dja phi.rcing.

- Hai näm lien tue hoàn thành t& nhiêm vu (tInh Ca näm d nghj khen
thithng); hoc hai näm lien tic dat danh hiu Doàn viên Cong doàn xut sc d&
vâi các don vj chuyên mon không xét các danh hiu thi dua nàm.
- Co 01 sang kin v chuyên d "GiOi vic nuâc, Dam vic nhà" duçc cOng
nh.n và áp ding hiu qua trong phm vi c.p co sir.
- Näm tnr&c lin k thai dim d nglij khen thi.rang dâ ducic tang Bang khen
toàn din hoc B.ng khen chuyên d "GiOi vic nuâc, Dam vic nhà" cüa Lien
doàn Lao dng tinh, thânh ph, Cong doàn ngnh Trung uong hoc Gi.y khen toàn
din ho.c Giy khen chuyên d "GiOi vic nu&c, Dam vic nhà" cüa Cong doàn
Tong cong ty tr1rc thuc Tong Lien doàn.
3. Chuyên dê "Van hóa, The thao"
3.1. Tiêu chuân khen thwJng Cô thi dua chuyên d "Van hóa, Th thao"
cüa Tng Lien doàn
Là don vj có thành tIch xut sac, tiêu biu nh.t trong s các Cong doàn cci
s&, Cong doàn cp trên trirc tip cor s& có thành tIch cao trong chi dto và th chirc
thirc hin phong trào thi dua "Van boa, Th thao" cüa ngành, dja phucmg ho.c có
thành tich xut sc tham gia các hoat dng van boa, van ngh, th diic, th thao dat
giài nht cp tinh, thành ph, b, ngành Trung uxxng.
3.2. Tiêu chun khen thithng Bang khen chuyên d "Van hoá, TIJ
thao"cüa TôngLiên doán
3.2.1. Dói vâi Cong doàn cci
- Là don vj có thành tIch tiêu biêu nht trong s eáe Cong doàn co sâ có
thành tIch thirc hin t& phong trào thi dua "Van hóa, Th thao" cüa ngành, dja
phuong.
- Hai näm lien tçic hoàn thành t& nhiêm vu (tInh câ näm d nghi khen
thuang);
- Näm truâc 1in k th&i dim d ngh khen thuing dã dugc tng Bang khen
toàn din hoc Bang khen chuyên d "Van hóa, Th thao" cüa Lien doàn Lao dng
tinh, thành ph Cong doàn ngành Trung uong hoc Giy khen toàn din hotc Giy
khen chuyên d "V5n boa, Th thao" cUa Cong doàn Tng cong ty trtrc thuc Tng
Lien doãn.
3.2.2.D6i vó'i cá nhán
- Co thành tIch tiêu biu nht trong s các cá nhân có thành tIch thirc hin
t& phong trào thi dua "Van boa, Th thao" cüa ngành, da phuong.
- Hai näm lien tic hoàn thành t& nhim vi (tInh cà nãm d nghi khen
thithng); hoc hai näm lien tc dat danh hiu Doàn viên COng doàn xut sc d&
vâi các don vj chuyên mon không xét các danE hiu thi dua nàm.

- Co 01 sng kin v chuyên d "Van hóa, th thao" duçc cong nhn và áp
diing hiu qua trong phm vi cp ccr s.
- Näm truóc 1in k thi dim d nghj khen thu&ng dâ dirgc t.ng Bng
khen toàn diên hoäc B.ng khen chuyên d "Van hóa, Th thao" cüa Lien doàn
Lao dng tmnh, thành ph, Cong doàn ngânh Trung uong ho.c Gi.y khen toàn
din hoäc Giy khen chuyên d "Van boa, Th thao" cña Cong doàn Tong cong
ty trirc thuc Tong Lien doàn.
ifi. HO SC BE NGII! MIEN THIf(NG
1. Hi1 so' d ngh Ting Lien doàn khen thir&ng
1.1. HEi so d nghj tang Ca dii dua chuyên dè cüa Tang Lien ctoàn
1.1.1. Ti trInli cUa Ban Thirimg vii Lien doàn Lao dng tinh, thành phé;
Cong doàn ngành Trung uang và tucing ctucing kern theo danh sách d nghj khen
thu&ng chuyên d;
1.1.2. Biên bàn h9p và két qua bmnh xét thi dna cüa Hi dng Thi dua, khen
thithng Lien doàn Lao dng tinh, thânh pM; COng doàn ngành Trung ucing va
tucing throng;
1.1.3. Báo cáo thành tIch cüa dcm vj d nghj tang C thi ctua chuyên d cUa
Tong Lien doàn có xác nhn cüa các cp trInh khen thi.r&ng.
1.1.4. Bang chrn dim thi dua (theo mu) cüa trng chuyên d.

1.2. Ho s1 dê nghj tang Bing khen chuyên d cüa Ting Lien doan
1.2.1. Ti trInh cña Ban Thu?mg vt Lien doàn Lao dng tinh, thành pM;
Cong doàn ngành Trung uung và lircrng ducing kern theo danh sách d nghj khen
thithng chuyên d;
1.2.2. Biên bàn h9p và kt qua bInh xét thi dna cüa Hi dng Thi dua, khen
thu&ng Lien doàn Lao dng tinh, thành pM; Cong doàn ngành Trung ucmg va
tucmg throng;
1.2.3. Tom tt thành tIch tp the, cá nhân dê nghj tng Bang khen.
1.1.4. Bang chm dim thi dna (theo rnu) cüa t1rng chuyên d.

1.1.5. Quyt djnh cOng nhn sang kin (d& vâi cá nhan)
2. Thol gian trInh khen thu&ng
2.1. H so dê nghj khen thir&ng chuyên dê gi'ri v Tong Lien doàn (qua Ban
theo dOi chuyên d) chm nht truóc ngày 31/3 hang näm.
2.2. H so dé nghj khen thuông d& v&i kh& tru&ng h9c giri v Tng Lien
doân (qua Ban theo dôi chuyên d) chrn nh.t trithc ngày 30/9 hang näm.

IV. KJNH Pm MIEN THI1OG
1. Ngun hInh thành qu Thi dua - Khen thtr&ng
- TrIch tr Tài chInh Cong doân theo quy djrih ciia Tong Lien doàn;
- Tü ngun tài trV cüa các ccc quan, t chirc, clan vj, cá nhân;
- Các khoãn h trg ci'Ta cci quan quãn 1, chInh quyn các cp, doanh nghip.
2 Tin thuró'ng kern theo danh hiu thi dua và hInh thü'c khen thirO'ng
2.1. Cách t(nh má'c titn thithng
Müc tin thithng cho tp th, cá nhân kern theo quyt djnh khen thithng
chuyên d duçic tinh nhiz sau: Mirc tin 1t.rang Ca s& do ChInh phü quy djnh clang
có hiu 1irc vào thai dim ban hành quyt djiih khen thithng nhân vâi h s theo
quy djnh ti Quy ch khen thii&ng cüa t clu'rc Cong doàn ban hành kern theo
quyt djnh s 1689/QD-TLD ngày 12/11/2019 cüa Doân Chü tjch Tng Lien doàn
Lao dng Vit Nam.
Tong lion doàn Lao dng Vit Nam üy quyn cho Lien doàn Lao dng các
tinh, thành ph; Cong doàn ngành Trung uang và tiiang ducing tity theo diu kin
ci th có quy djnh và hu&ng dn Cong doãn c.p trOn trrc tip cci s& và Cong doàn
Ca sâ có khen thixäng và müc thu&ng các chuyOn d darn bão dung quy d.nh.
2.2. Cip chi tin thwOng
Cong doàn cap nào ban hành quyt djnh khen thixng thi cp do chi tin
thu&ng kern theo quyt djnh khen thithng.
V. TO cHUC TEIC HIN
1. Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam
Doàn Chü tjch Tng LiOn doàn giao cho các Ban theo dOi chuyOn d cña
Tng LiOn don cO trách nhirn theo dOi, don dc vic thrc hin Huóng dn nay
và hang näm tip nh.n, xét duyt, tng hqp kt qua h so khen thuOng và d nghj
Ban CSKTXH&TDKT xem xét thâm djnh trInh Thumg trirc Doàn Chñ tjch Tng
Lien doàn quyt djnh khen thuâng theo quy djnh.
2. Lien doàn Lao dng tinh, thành ph, Cong doàn ngành Trung hong
và ttrong throng
Can cir HuO'ng dn nay, Lien doàn Lao dng các tinh, thãnh pM, Cong
doàn ngành Trung uang và tuong di.rang cii the boa ni dung, tieu chuân cüa trng
chuyên d cho phü hcrp vâi dc dim cüa ngành, dja phuong. Htng näm, t chi'ic
kiêm tra, dánh giá, so kt, biu duong, khen thu&ng các tp th, cá nhân tiêu biu
i cp mInh và d nghj Tng Lien doàn xét khen thithng tüng chuyOn d theo quy
djnh.

Hrnrng dn nay có hiu lirc thi hành k lit ngày k ban hành và thay th cho
Hu&ng dn Se,: 2443/ HD - TLD, ngày 12 tháng 12 nm 2018 cüa Doàn Chü tjch
Tng Lien doãn Lao dng Vit Nam v huóng dn khen thuthig các chuyên d cüa
Tong Lien doãn.
Trong qua trinh thirc hin, nu có vixrng mc, d ngh Lien doàn Lao dng
các tirth, thãnh phi; Cong doàn ngàrth Trung uong và tucing duang phãn ánh kjp
thd v Tng Lien doàn (qua Ban CSKTXETTDKT) d tng hcrp trinh Doàn Chü
tjch Tng Lien doãn xem xét, giâi quyêt./.
No'inhin:
- Doàn Chü tjch Tang Lien doàn;
- Các LDLE) tinE, TP; CDNTW và txong throng;
- Các ban, don vj trirc thuc TLD;
- Luu: VT, CSKTXH&TDKT TLD

TM. DON CIIU TICIL
Chill TICH

Mâu so 1
TONG LIEN DOAN LAO BONG
VIIT NAM

CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM

Bc Ip - Tir do - Hinh phüc

LOLD (CD)
So:

/DKTD -

, ngày tháng

nám 20..

BANG K THI DUA NAM (NAM HQC)
KInh gfri: - Doàn Chü t1ch Ting Lien doàn Lao dng Vit Nam
-Ban
Can ct thành tIch d.t duqc cüa tp th& Ca nhân trong phong trào thi dua
chuyên dê
näm 20...
Can cü chucmg trInh cong tác cüa LDLD tinh (CD) .....nám 20.....Ban
Th'i.r&ng vi LDLD tinh (CD) ... däng k thi dna näm 20... cii th nhu sau:
Däng k t.ng C? chuyôn d cho các t.p the gOm:
1
2
KInh d nghj Doàn
Trên day là dang k thi dua cüa
Chü tjch Tng Lien doàn quan tam d don vj thirc hin tot chi tiêu däng k thi dua
trên.
Trân tr9ng.
TM. BAN THIJ'()NG VV
(Kj ten, dóng dá'u)

Mâu so 2
TONG LIEN DOAN LAO BONG
VIT NAM

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM

Dc Ip - Tir do - Hinh phüc

LDLD (CD)
Se,:

/TTr -

, ngày

tháng nám 20...

T€ TRINH
V/v khen thir&ng chuyên d
nám (nám hoc)
KInh gui: - Doàn Chü tjch Tong Lien Cloàn Lao dng Vit Nam;
-Ban
Can cü Quy ch Khen thu&ng cüa t chüc Cong doàn ban hành kern theo
Quyêt djnh so 1689/QD-TLD ngày 12/11/2019 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien
doàn; Hithng dn s .....IHD-TLD ngày .1.. .120... cüa Doàn Chü tjch Tong Lien
doàn ye Khen thu&ng các chuyên dé cüa Tong Lien doàn.
Ban Thuông v LDLD (CD)
dã dánh giá thành tIch xuât sac dt dtrçic
trong hot dng Cong doàn và thirc hin các phong trào thi dua cüa dja phuong
(nganh) nãm.
Ban Thumg vi LDLD (CD)
dê nghj Doàn Chü tjch Tong Lien doàn
xem xét khen thuâng cho các tap th, cá nhân sau:
1.Tng Co thi dua chuyên d
2. Tang Bang khen chuyén d
(co danh sách dInh kern)

.. cho.....tp the, gm:
cho . . .tp the và .... cá nhân, gm:

Ban ThuOng vi LDLD (CD) dam bão thành tIch cüa các t.p the,, cá nhân
duçic dê nghj khen thuOng là dung th1rc t.
KInh trinh Doàn Chü tjch Tng Lien doàn xem xét quyt djnh.
He, so kern theo tO trmnh gm: (02 b)
- Danh sách tp the, ca nhân d nghj khen thuOng.
- Báo cáo thành tIch cüa tp the, de, nghj tang CO thi dua
- Tom tht thành tIch (danh sách trIch ngang) cüa các t.p the,, cá nhân dê nghj
khen thuOng.
- Các van bàn khác (....).
Nci nhIn.
- Nhi.r trên;
- Liru: VT, Ban

TM. BAN THIJ'ONG VJ
(Kj ten, dóng dáu)

DANH SACH TP THE, CA NHAN oE NGHJ TONG LIEN BOAN
MIEN THTJ'ONG CHUYEN BE
NAM (NAM HQC)

(Kern theo Ta trInh so... ./TTr -

ngàv ... thcng......nárn

cia....)

I. C( Till BUA:
1
2
II. BANG KHEN:
A. Tap the:
1
2
B. Ca nhân:
1
2
Lwu : Ghi rO rang, không viét tat, chi ghi chc vii cao nhât ye Cong doãn,
Dãng, chInh quyên.

Mãusô3
TEN C QUAN, DON V CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc
ngày

tháng

nàm

TRICH BIEN BAN
HOP 1101 BONG THI DUA - KHEN TH11NG
Horn nay, ngày
Hi dng Thi dua, khen thithng
tháng
näm 20
h9p bInh xét các ttp the, cá nhân có thành tIch xuât sac dê nghj Tong Lien doàn
tang thithng C? thi dua, Bang khen chuyên dê
näm
Thôi gian:
närn 20....
gii phüt ngày tháng
Dia diem:
Chü trI cuc h9p: Dic
, Chü tjch Hi dông
Thir k cuc h9p: Die , chirc vii
Thu k Hi dng.
Tham dir cuc h9p có có thành viên.
Sau khi nghe Thung trrc Hi dng báo cáo torn tt thành tIch cüa trng t.p
th, cá nhân, Hi dng dã thng nht d nghj Tng Lien doàn xem xét khen thung
chuyên d
cho tp th, cá nhân sau:
1.Côthi dua cho
2. BAng khen cho:
2.1. Tp th
2.2. Cánhân:
(Co danh sách kern thea)
KInh trInh Doàn Chü tjch Tng Lien doàn quan tarn xern xét.
THU K\ HO! BONG
(Ky ten, ghi rO hç ten)

CHU T!CH HQI BONG
(K ten, dóng ddu,)

Mâu so 4
TOM TAT THANH TICH CUA TiP THE, CA NHAN
oE NGH! TONG LIEN DOAN KHEN THU'O'NG CHUYEN DE
NAM (NAM HQC)
ngày tháng närn
(Kern theo T& trinh sd /TTr -

)

I. TAP THE

Tom tat thành tIch
TT

Ten tp the
dé nghj
khen thtrng

(Ghi nhü'ng thành tIch tiêu biéu trongphong
, ghi r3 danh hiu
trào thi dua chuyên d
thi dua và hmnh thic khen thithng dgt dtcçic cña
03 nárn trwó'c lien kê)

Danh hiu,
hInh thu'c
d nghj
khen thuO'ng

1
2
ii. cA NHAN

Tom tat thành tIch

TT

Ho và ten,
nám sinh

Chuc vii,
doii v
cong tác

(Ghi nhüng thành tIch tiêu biêu
trongphong trào thi dua chuyên
c. .; mç3t so sang kiên tiêu biêu,
ghi rö hInh thzc khen thzthng dgt
du'o'c cña 03 nárn trzthc lin k)

HInh thu'c
dê nghj
khen thir&ng

1
2
TM. BAN TH1XONG VV
(K ten, dóng du)

Mâusô5

ooi vi cAp TREN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tn' do - Hanh phüc
ngày......tháng.......nám...
BAO CÁO THANH TICH TIP THE
oE NGH! TING C THI IWA (BANG MIEN)
CHUYEN BE....
I. IMc DIEM, TINB HINT!
1. Dc dim, tlnh hInh:
2. Chüc näng, nhim v11:
3. Ccutchüc:
II. THANH TICH DAT DU'C
1. Báo cáo thành tIch trin khai, thrc hin phong trào thi dua chuyên d
2. NMng bin pháp thirc hin hiu qua phong trào thi dua chuyên d
3. Vic thrc hin chü trwmg, chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cUa Nba nuóc

in. cAc DANH HIU THI DUA, H!NH THU'C MIEN THIXONG BA DiT
D1XC
(Nêu thành tich 03 näm lien tyc trithc thai dié'm d nghj khen thu'ó'ng
1. Danh hiêu thi dua
Näm Danh hiu thi dua

S, ngày, tháng, nám cüa quyt d!nh cong nhn
danh hiu thi dua; co' quan ban hành quyt dlnh

2. HInh thuc khen thircrng
Näm

HInh thu'c
khen thu*ng

S, ngày, tháng, nãm cüa quyêt djnh khen thtröng;
co' quan ban hành quyêt djnh

xAc NHIN CUA CAP TR!NH
MIEN THU'ONG
(Kj ten, dóng ddu)

THU TRIJONG IXN VI
(Kj ten, dóng du)

Mu so 6
DoN VI CAP TREN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIiT NAM
BçIc 1p - Tir do - Hinh phüc
ngày......tháng.......nám...
BAO CÁO THANII TICH CA NIIAN
oE NGH! TNG BANG KEEN CHUYEN oE
I. S€ LuqC Lc LICH
- H9 ten (Ghi dty dü bang chi in thung, không vit t&t):
- Sinh ngày, tháng, nàm:
- Quê quán
- Trü quán:
- Dcm vi cong tác:
- Nghê nghip:
- TrInh d chuyên mOn, nghip v1i:
II. THANU TICH DAT DU'(C
1.Thrc hin chüc trách, thim v1i di.ro'c giao:
2. Thành tIch dit duçic cüa cá nhân trong thirc hin phong trào thi dua chuyên dê
3. Thành tIch dat duçic cüa tp the ni cá nhân cOng tác (nu cá nhân d nghj khen
thu&ng là ngithi dirng dâu c quail, t chüc, don vj)
In. CAC DAMI HIU THI DUA, HINH TH1C MIEN THU'( NG BA DAT
DU'QC (Nêu thành tIch 03 näm lien tyc trithc th&i dim d nghj khen tInthng
1. Danh hiu thi dua:
Nám Danh hiu thi dua

So, ngay, tháng, nám cüa quyt d!nh cOng nhn
danh hiu thi dua; co quan ban hành quyêt dnh

2. HInh thfrc khen thtr&n:
HInh thu'c
So, ngày, tháng, 11am cüa quyêt djnh khen thu'O'ng;
m
khen thtr&ng
c0 quan ban hành quyêt dnh

XAC NHAN THU TRUOG
DN VI
(Kj ten, a'óng du)

NGU'fl BAO CÁO THANH TICH
(Kj ten, dóng du)

XAC NHN CUA CAP TRINH MIEN THIJ(NG
(Kj ten, dóng du)

Mu s 7
LIEN DOAN LAO DQNG (CD

)

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM

CONG DOAN C€1 SJ

Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
, ngày.... tháng.... nám
BAO CÁO THANH TICH ThP THE

D ngh Tang Lien doàn Lao dng Vit Nam tng Co thi dua
chuyên d "Xanh - Sch - Dçp, bão dam an toàn v sinh lao dng"
Nãm
Al Däc diem, tInh hInh:
- Ten dcm vj, dja chi, din thoi:
- Tang s doãn viên cong doànlTng s CNVCLD:
- NhUng dc dim chInh cüa dan vj:
B! Nhfrng thành tIch xuât sc chü yu:
1. T chác bô may lam cong tác an toàn v sinh lao dông tqi don vi:
- T chüc b may và phán cOng can b theo dOi cOng tác ATVSLD, b phn y t (hoc
trang bj y t thit yu ti noi lam vic), b phn chi dao, thrc hin cong tác ATVSLD di vâi
dan vj hành chinh sir nghip.
- Phân cp trách nhim v an toàn v sinh lao dng trong dan vj.
- T chirc vã hoat dng cüa ming luài an toân v sinh viên (tng s ATVSV, ph%i cap
AT VS V)
2. Lip và thtc hiçn k hoach ATVSLD O cc sá lao d5ng hoác chwcrng trinh cOng tác
ATVSLD di vói don vi HCSN
3. T/utc hiên các tiêu chudn, quy trInh, quy phgm, biên pháp lam viêc an toàn, chê do
chinh sách ATVSLD:
- Thijc hin và xây dmg ni quy lao dng, quy trInh, quy pham lam vic an toãn, phOng
ching cháy n.
- T chüc tuyên truyn, ph bin, hu.n 1uyn v ATVSLD.
- Ding k, kim djnh may, thit bj, vt ttx có yêu cu nghiêm ngt v an toàn lao dng, v
sinh lao dng.
- Thirc hin các chinh sách ch d ATVSLD (trang cp phiiong tin bão v cá nhân, khám
si'rc khoê djnh kSr, bi throng b&ng hin vet, thoi gii lam vic, nghi ngai, ch d di vài lao dng
n, lao dng vi thành niên...).
- Tu kim tra v ATVSLD, giãi quyt các kin nghj cüa cOng nhán lao dng v ATVSLD.
- Thirc hin thng kê, báo cáo tai nan lao dng, bnh ngh nghip; sa tng kit, báo cáo gri
len cap trên
4. Cong doàn cc sáphO'i hQp vái thz trzthng dun vi, NSDLD trong vic t chirc phong trào
"Xanh - Sach - Dçp, bão dam ATVSLD", Tháng hành dông v An toan v sinh lao dng; xây
d%rng, thrang hxcing, k2 kt thoã i.ric lao dng ttp th hotc di thoai t?i nai lam vic ho.c nghj
quyt Hôi nghi CBCCVC, Hi nghi NLD có nôi dung v ATVSLD, chat hrcmg biia an ca cho
nguñ lao dng.

- Phi hcp tè churc các hot dng hiring rng Tháng hành dng vi Môi truàng vã ngày môi
tnxmg th gii; t chi'rc cho NLD tham gia các hot dng bão v môi tnthng, gop ph.n thrc hin
Tang trithng xanh và thfch i.'rng vói bin di khI hu.
5. Kt qua thtc hin phong trào phát huy sang kiê"n và các cong trinh cái thin diu kin
lao dng, xây drng quy ch khen thixing v ATVSLD; xây drng van boa an toàn ti nth lam
vic
6. DOnh giO chung ve kê't qua hoat dông trong cOng tác A TVSLD:
- V cãi thin di&u kin lao dtng.
- V tInh hInh sue khoé NLD, TNLD và BNN.
- Dim chm thi dua v phong trào "Xanh - Sch - Dçp, bâo dam ATVSLD".
- D nghj danh hiu khen ththng.
C/ Nhing thiu sot ton ti chü yu (nu co).
D/ Các hInh thfrc dã dirçrc khen thurô'ng (trong 02 nãm tInh dn nám d nghj khen
thiráng):
1. Danh hiu thi dua:
Nam

Danh hiu
thu dna

S, ngày, tháng, nàm cüa Quyh d!nh cong nhân danh hiêu
thi dna; Co quan ban hành Quyet dinh

2 Hinh thüc khen thuông:
Näm

I1inh thfrc
khen thiro'ng

S, ngày, tháng, näm cüa Quyêt dinh cong nhân danh hiéu
thu dna; Co qnan ban hành Quyet dnh

xAc NHN CUA LANH DAO TRIN

VI

(7cj, dóng dáu)

TM. BAN CHAP HANH
(k), dOng dAu)

xAc NHN CUA CONG DOAN CAP TREN TRTIC TIEP
('/g, dóng dO'u)

Mâu s 8
LIEN DOAN LAO DQNG (CD

)
CONG DOAN CAP TREN TRIXC TIEP C€ S

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tii do - Hnh phüc
ngày.... tháng.... nám

BAO CÁO THANH TICH TiP THE
D nghj Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam tng Cr thi dua
chuyên d "Xanh - Sch - Dçp, bão dam an toàn v sinh lao dng"
Näm
Al Dc dim, tInh hInh:
-Têndcynvi:
- Tng s doàn viên cong doanITng s CNVCLD:
- Tng s CDCS:
- Nh1mg dc dim chinh cUa don vi:
B! Nhfrng thành tIch xut sc chü yu trong nám:
1-ChAt hrçmg cong tác lânh do, chi dao hot dng ATVSLD cüa cong doãn.
2- Xây drng, kin toàn và nâng cao chAt hzçmg hot dng b may lam cong tác ATVSLD &
các cap cOng doãn (can b phii trách, can bO theo dOi, mng luâi an toãn v sinh vien)
3- ChAt hrçing hoat dng kim tra, giám sat ATVSLD cüa Cong doãn các cAp.
4- Cong tác th chlrc tp huAn ATVSLD phi hp v&i chuyên mOn dng cAp hoc dc 1p
t chüc)
5- Phi hçip vâi chInh quyn, chuyên mon ding cAp t chtrc cO hiu qua phong trào "Xanh
- Sach - Dçp, b dam ATVSLD"; th chiirc các hoat dng hr&ng 1mg Tháng hành dng v
ATVSLD, tháng hành dng vi Môi trithng và ngày môi tnthng th gi&i.
6- Clii dao Cong doàn cci S& trirc thuOc phi hçip v&i thu tnx&ng don vi, NSDLD trong vic
t chlrc phong trào "Xanh - Sach - Dep, bão dam ATVSLD", Thang hàrih dng ye An toàn v
sinh lao dng; Tháng barth dng vi Môi tru&ng va ngày mOi tnthng th giâi.
7- Chi dao Cong doàn co s& xây dirng, thirong Iu?ng và k kt thoá UÔC lao dng tp th
hoc di thoai có ni dung v ATVSLD, chAt li.rçmg büa an ca cho ngr&i lao dng; to chi'rc tuyên
truyn, vn dng NLD tham gia các hoat dng báo v môi triImg, gop phn thirc hin Tang
tnr&ng xanh và thIch 1mg vâi bin diii khi hau.
8- Cong tác thng kê, báo cáo TNLD, BNN và báo cáo cOng tác ATVSLD hang näm.
9- Kt qua trong vic ngän ngira và giãm thiu tai nn lao dng;
10- Dánh giá chung v kát qua hoat dng trong cOng tác ATVSLD.
C! Nhfrng thiu sot ton ti chü yu (nAu co).

D/ Các hInh thirc dA du'çrc khen thirô'ng (trong 02 nám tInh den nám d nghj khen
thwáng):
1. Danh hiêu thi dna:
Nám

Danh hiêu thi dna

S, ngày, tháng, nàm cüa Quyt dnh cong nhn danh
hiu thi dua; Co quan ban hành Quyt d1nh

2 HInh thüc khen thithng:
Näm

HInh thfrc

S, ngày, tháng, nâm ella Quyk dnh cong nhân danh

khen thrOng

hiu thi dna; Co quan ban hành Quyet dnh

xAc NHAN CUA CHINU QUYEN,

TM. BAN CHAP HANH

CHUYEN MON CUNG CP

(7g, dóng dá'u)

(7ç, dóng dáu)

xAc NHN CUA DN V! TRINH MIEN THIJ'€NG
(7g, dóng dá'u)

Mu so 9
BAN CHAM DIEM THI DUA CHUYEN BE
"XANII - SiCH - B]P, BAO DAM AN TOAN V1 SINH LAO DQNG" NAM
(Dành cho Cong doàn Ca so khu vc san Xuth kinh doanh)

NO! DUNG

TT

DIEM

DIEM

tOl da

châm

NOL DUNG I
Cong doàn co s phôi hqp tt vói NSDLD t chtrc phong trào
thi dua "Xanh- Sach- Dçp, Bão dam an toàn v sinh lao
dng", bâo v môi tru*ng, thiyc hin Tang trithng xanh và

40

thIch trng vOi biên dôi khI hu
1.1

Xây dirng chixang trinh hoc k hoach phi hçip t6 chirc t&
phong trào thi dna "Xanh- Sach- Dçp, Bão dam an toàn v sinh

5

lao dng"
12

T chirc sa, tng két dánh giá vic phi hçip thrc hin phong trào
thi dua "Xanh- Sch- Dçp, Báo dam an toàn v sinh lao dng"
churc t& các hoat dng huàng i1ng Thang hành dng v
T
ATVSLD
Tuyên truyn, vn dng, t chirc cho NLD tham gia các hoat
dng bão v môi trung, gop phAn thirc hin Tang tru&ng xanh
và thIch irng vOi bin di khI hu;
- T chrc t6t các hoat dng hirâng irng Tháng hàrth dng vi Môi
tnthng và Ngày Môi tru&ng th giâi.

1.4

1
1

- Sü ding tiit kim, hiu qua din, rnxc, nguyen vt 1iu, näng
luçmg; thpc hin "Tiit kim - Tái ch - Tái sr dung"
- Thu gom rae thai và phãn loai rác tai ngun; Xây drng li sêng

15

xanh, than thin vài môi trung
- T chirc trng, chain soc cay xanh, vi.i?m hoa cay cánh tao cãnh
quan môi trtr&ng tai nci lam vic Xanh-Sach-.Dçp

15

Mng lirói an toãn v sinh viên:
- Co phi hcip thành 1p mng luth
1.5

- Co xây dxng quy ch hoat dng
- Co M chi.rc hun luyn k näng, phucmg pháp boat dng
- Co phii cp cho an toàn v sinh viên

1,5
1
1,5
1

- Tuyên truy&n, 4n dng NLD thic hin t& các quy djnh
1.6

ATVSLD.
- To chrc cho NLD tham gia hot dng cai thin diêu kin lao
dng ti noi lam vic

2
2

- To chirc tr kiêm tra cong tác ATVSLD
- Thirc hin dy dñ vic khai báo, di&u tra, thng kê, báo cáo sr
c k thut nghiêm trong, tai n.n lao dng, bnh ngh nghip

15

- Thrc hin t& ch d chInh sách báo h lao dng, ch do tai nan
1.7

lao dng, bnh ngh nghip, dao to ngh va b trI cong vic phñ

1,5

hçrp cho NLD bj tai nn lao dng, bnh ngh nghip
- T chrc thuong h.rçcng, k kt và giám sat thrc hin thOa uc
lao dng tp th có diu khoãn có igi v ATVSLD, büa an ca

2,5

cho NLD; Xây drng và th1rc hin Nghj quyt HOi nghj NLE) có
1.8

ni dung ATVSLD, büa an ca
- T chüc di thoai, giái quyt kjp th&i các vn d v diu kin
lam vic, ATVSLD, cht hrçTng và an toân thrc phm bia an ca

2,5

tai noi lam viêc
NQI DUNG II
Don vj, doanh nghip thiyc hin tot cong tác an toàn,
4 sinh lao dng, phông chông chãy no, chê d chInh
sách bão h lao dng, xây drng van hóa an toàn lao
dng tii no'i
vic

40

lam

2. 1

22

- Thành 1p Hi ding ATVSLD, cO phân djnh trách nhim v
ATVSLD*

2

- B trI ngu&i lam cOng tác ATVSLD, ngir&i lam cong tác y t

2

Xây drng k hoch, ni quy, quy trinh, bin pháp lam vic
ATVSLD day dü cho các may, thiêt bj, cong vic
- Xây drng k hoch xir l sr c& rng cm khn cap ti ncii lam

2.3

viec

1

5

- TO chiirc kiêm tra, dánh giá các yêu tO nguy hiêm, yêu tO có hti
tainciilàmviêc

2.4

T chi.rc dánh giá nguy co rii ro v ATVSLD*

3

- T chirc hu.n luyn ATVSLD dy dü, theo cong vic, nhim
2.5

vu cUa NLD
- CO day dü ho so, so sách theo dOi, quãn l cong tác huân 1uyn
ATVSLD

26

May, thit bj, cOng trinh, nhà xung, vt tu, hóa chit Mo dam
ATVSLD, thrgc kiêm tra, kiêm djnh, báo quàn, báo duOng t&

1

2

Co phuo'ng an, diing cii, trang thit bj, phuong tin và di phOng
cháy cha cháy ti ch
- Thrc hin t& cong tác quan trc môi trung lao dng và thông

2.8

3

báo cong khai kt qua quan trc tai NLD
- Thirc hin dy dü ch d bi duOng, phii cp dc hai cho NLD

29
•

2

Co h thong xu l cht thai bâo dam yêu cu, tiêu chu.n, quy
chu.n tuang irng

1
2

Thirc hin tt vic khám süc khôe djnh ki, khám phát hin bnh
2 10
• - ngh& nghip cho NLD
Trang bj dy dü, dung chüng loi phucmg tin bão v cá nhan
2 11
cho NLD
Ngixôi lao dng:
- Chip hành ni quy, quy trInh, bin pháp bão dam ATVSLD;
2 12

tuân thu các giao kt v ATVSLD trong hçp ding lao dng, thôa

3

uic lao dng tp th
- Sü diving va báo quán các phuong tin bão v cá nhân dã di.rçc
trang cAp; các thit bj bão dam ATVSLD

1

NOI DUNG III
Hiu qua, két qua

20

Không có tai nn lao dng nng, lam nhiu ngu&i b thucmg (c&
3.1

có mi vu tai nan lao dông näng hoãc lam tit 02 ngitôz bj thwmg

9

trá len thI tnt 3 die1m, nhwng cüng chi tnt thi da 9 die2m)
32

Không tang them s nguñ Co sue khôe loai IV, V va N mc
bnh ngh nghip

3

Môi triiing lao dng không có yu t vi.rcft qua tiêu chuAn cho
phép
Dan vj, co s, nha xming phong quang, xanh, sch, dçp; diu
3.4

kin lao dng duçc câi thin; büa an ca báo dam chAt lucmg và

4

an toãn thrc phAm
TONG DIEM

100

Ghi chü: Các tiêu chi dánh dAu (*) trong dim 2.1 vâ dim 2.4 áp dung vói các doanh nghip
thuc các ngành, ngh có nguy co cao v tai nn lao dng, bnh ngh nghip bt buc phái th%rc
hin, nu khOng thiic hiên thI không duorc dim; các doanh nghip thuc các ngành ngh khäc
khOng bat buc thirc hin thI chAm dim ti da.
TM. BCH CONG DOAN CO S1 TM. BCH CONG DOAN CAP TREN TRI!C TIEP
(7cj, dóng clá'u)

(7g, dóng du,)

Mus10
BAN CHAM DIEM THI DUA CHUYEN BE
"XANH - SiCH - BP, BAO DAM AN TOAN V SINil LAO DQNG" NAM
(Dành cho Cong doàn ccl S khu vcc s nghip, y t trufing hQc)

IT

NOI DUNG

DIEM

DIEM

tôi da

châm

NQI DUNG I
Cong doàn co sr phôi hqp tot vói NSDLB, lãnh do don vj to
chfrc phong trào thi dua "Xanh-Sch-Bçp, Bio dim an toàn v

40

sinh lao dng", bio v môi trir&ng, thiyc hin Ting trirO'ng xanh
vl thIch irng vói bin di khi hau
Xây d%rng chucing trInh hoc k hoach phi hçip t chüc tot phong
trào thi dua "Xanh- Sch- Dçp, Bio dim an toàn v sinh lao dng"
12
13

T chüc so, tng kt dánh giá vic phi hçp thrc hin phong trào
thi dua "Xanh- Sch- Dçp, Bio dam an tom v sinh lao dng"
T

chirc t& cic hoat dng hxàng üng Tháng hinh dng v

ATVSLD
- Tuyên truyn, van dng can b, doãn viên, ngtri lao dng thirc
hin t6t các quy dnh ATVSLD

2

- T chrc cho ngithi lao dng tham gia hot dng cii thin diu

5

kin lam vic, s.p xp g9n gang noi lam vic
Tuyên truyn, van dng, t chirc cho NLD tham gia các hott dng
bio v môi truâng, gop phn thirc hin Ting tnrâng xanh va thIch
irng vài bin di khI hau:

1

- To chüc tot cic hot dng huOrig irng Thing hành dng vi Môi
trung và Ngày Môi truông th giói
- Sir d11ng tit kim, hiu qua man, ntxâc, nguyen vat 1iu, gthy, van

2

phông phm, trang thit bj lam vic; thrc hin "Tit kim - Iii ch
- Tái sr diing"
- Thu gom rác thu vi phân lo?i rae tai ngun; Xây drng lôi song
xanh, than thian vó'i môi tnthng
- T chi'rc trng, chäm soc cay xanh, vt.ràn hoa cay cinh tao cinh
quan môi tri.r?mg t?i ncii lam vic Xanh-Sch-Dp

1.6

- To chüc ti.r kiêm tra cong tác ATVSLD
- Gum sat chat h.rcmg và an toàn v sinh thirc phâm bia an ca

2
2
2
2

Xây dijng và thirc hin Nghj quyt Hi nghj can b, cong chirc,
vien chirc có ni dung v ATVSLD, diu kin lam vic, chat hxcing
1.7

3

và ai toàn thi.rc phm bia an tai noi lam viêc
- To chirc dOi thoi, giãi quyêt kjp thvi các van dê ye ATVSLD,
diu kin lam vic, chit hrcing và an toàn thi7rc phm büa an ti noi

4

1àmvic
NQI DUNG II

21
22

2.3

Don vj, doanh nghip thirc hin tot cOng tác an toàn,
v sinh lao dng, phông chông cháy no, chê d chinh
sách bão h lao dng, xây dirng van hóa an toàn lao
dng ti noi lam vic
B trI ngu&i lam cong tác ATVSLD, ngui lam cong tác y t hot
dng có hiu qua
Xây dimg k

40

4

hotch, ni quy, quy trinh, bin pháp lam vic

ATVSLD dy dü cho cac may, thit b, cong viêc
T chrc tp hun ATVSLD dÀy dü, phü hcip cong vic, nhim vit
cüa ngui lao dng; dÀy dü h so, s sách theo dOi, quàn l cong

4

tác hutn 1uyn ATVSLD
24
2

May, thit bj, cong trInh, nhà xithng, Vtt tu, hOa chit bão dam

ATVSLD,duçic kim tra, kim djnh, báo quàn, báo dung t&
Co phucing an, ding cxi, trang thit bj, phuong tin và di phOng
cháy chIa cháy ti ch
- Thrc hin tt vic quan trc môi trthng lao dng và thông báo

2.6

cong khai tai can b, cOng chirc, viên chirc, ngui lao dng
- Thirc hin dÀy dU ch d dc hi cho NLD

2
2.8

3

1

Co h thng xi:r l chAt thai bâo dam yêu cÀu, tiêu chuAn, quy chuAn
tucmg1rng
Thuc hiên tot viêc khãm sirc khOe dinh ks', khám phát hiên bênh
.
.
.
.
nghê nghip cho can b, cOng chirc, viên chüc,ngi.ri lao dng

5

- Thxc hin tot vic khai báo, diu tra, thOng kê, báo cáo tai nan lao
2

dng, bnh ngh nghip
2.9

- Thuc hiên tOt ch do chinh sách bão h lao dng, ch d tai nn
lao dng, bnh nghO nghip, dào tio ngh và bO trI cong vic phñ

2

hçp cho nguii lao dng bj tai nn lao dng, bnh nghO nghip
2 10

Trang bj day dü, dung chüng loi phirong tin bão v Ca nhân cho
NLD
NOI DUNG III
Hiu qua, kêt qua

20

Không Co tai nn lao dng n.ng, lam nhiu ngi.ri bj thucmg th có
3.1

mi vy tai ngn lao dong nng hoçc lam tIt 02 ngu&i bj thzwng tr&

9

len thI tnt 3 dim, nhtmg cüng chi tnt tô'i da 9 dim)

32
3.3

Không tang them s ngui có süc khôe loi IV, V và bj mc bnh
nghnghip

3

Môi tru&ng lao dng không có yu t vuçit qua tiêu chun cho phép

4

Dan vj, ca s, nhà xu&ng phong quang, xanh, sch, dçp; diu kin
3.4

lao dng duçic cãi thin; b1ra an ca bão dam chit hrgng và an toân

4

thçrc phm
100

TONG DIEM

TM. BCH CONG DOAN C
(7g, dóng ddu)

sO

TM. BCH CONG DOAN CAP TREN TR'C TIEP
(7ç, dóng dciu)

Mu so 11
BAN CHM DIEM THI DUA CHUYEN oE
"XANTI - SCH - DIP, BAO DAM AN TOAN V SIIN}I LAO BONG" NAM
(Dành cho Cong doàn c4 tren trtc tiê'p cc' sà)

STT

NO! DUNG
NO! DUNG I

DIEM

DIEM

t& da

chm

40

Tuyên truyn, t ch(rc triên khai thiyc hin phong trào "Xanh Sch - Dçp, Bão dam an toàn v sinh lao dng"; báo v mOi
tru'ô'ng, thirc hin Tang trirO'ng xanh và thIch frng vói bin di khI
hu
1.1

Xây d1rng chircmg trInh, k hoch C11 th trin khai phong trào "XanhSch- Dp, Báo dam an toân v sinh lao dng" tói các cong doàn ccy si
triic thuôc

1.2

Tuyên truyn, ph bin phong trào "Xanh- S?ch- Dp, Báo dam an
toàn v sinh lao dng" và 4n dng, huàng dn cong doàn cci sâ và
nguii lao dng tham gia

1.3

Phãn cong can b phi trách cOng tác ATVSLD và phong trâo "Xanh-

6

Sch- Dçp, Báo dam an toàn v sinh lao dng"
1.4

T6

chirc HOi thi an toàn v sinh viên giôi theo k hoch ho.c tham gia

Hi thi do cong doàn cp trên t chüc
1.5

To chrc tp hun ATVSLD cho can b cOng doãn và an toãn v sinh
vien

1.6

Don dc, giám sat vic thirc hin cac ch d bão h lao dng; ch d

6

tai nn lao dng, bnh ngh nghip cho nguôi lao dng
1.7

Djnh k' sci kit, thng kêt phong trâo "Xanh- Sch- Dçp, Bâo dam an
toàn v sinh lao dng"
NO! DUNG II

40

Phi hç'p vói co quan chfrc näng nhà ninrc trong cong tác
ATVSLD, bão v mOi trirMig, thirc hin Tang trir&ng xanh và
thIch frng vo'i biên dôi khI hu
2.1

Phi hçip vOi cci quail chüc näng càng cp tO chi.irc phong trào thi dua v

ATVSLD; t chrc phong trào quAn chüng lam cong tác ATVSLD, Cj

15

thin di&u kin lao dng, bão v môi trumg, thirc hin Tang tnx&ng
xanh và thIch ng vâi biên dôi khI hu
2.2

Phéi hçip trong vic huóng dan, don dc và thanh tra, kiêm tra, giám

15

sat vic chp bath pháp lut v ATVSLD, bão v môi trung a các
don vj, doanh nghip thuc phm vi quãn 1
2.3

Phi hop t chirc hixang dan, giám sat viêc thucmg hrcing, k két, thirc

5

bin thOa iiâc lao dng tp th& di thoai tai noi lam vic có ni dung

ye ATVSLD,diu kin lao dng, chit hrcmg và an toàn thirc phâm ba
an gi1a ca tai don vj, doanh nghip thuc phm vi quán l
2.4

Phi hop trong vic tham gia diu tra, báo cáo, thng kê tai nan lao
dng và giám sat vic th%rc hin ch dO tai nan lao dung, bnh ngh
nghip cho ngithi lao dng
NQI DUNG III

20

Kt qua dt dirçic
3.1

Co trên 70% cong doãn co s& thuOc phm vi quán l t chirc phong

10

trào "Xanh- Sach- Dçp, Báo dam an toàn v sinh lao dOng", phong
trào qu.n chüng lam cong tác ATVSLE)
3.2

Không tang them s vi tai nan lao dng nghiêm tr9ng, sir Co k thut
nghiêm tr9ng, s ngu&i bj m&c bnh ngh nghip & các cong doàn Co

10

s& thuOc pham vi quãn l so vài näm triiâc
TONG DIEM

TM. BCH CONG DOAN CAP TREN TRI)'C TIEP W S(%
(7cj, dóng ddu,)

100

xAc NHiN CUA CHINH QUYEN,
CHUYEN MON CUNG CAP
(7cj, dóng dá'u)

Mâu 12
BANG CHAM DIEM THI DUA CHUYEN DE
"GIOI VIC NUC, DAM VIC NHA" NAM (NAM HQC)
(Dan/i ciw Cong doàn cosá)

Diem
tôi da

TT

NOI DUNG

1.

Xây drng chixcing trinh hoat dng ntt cong thang, qu, näm, to
chiirc sinh boat nü cong djnh kS', to chirc có hiu qua các hoat
dng ye giói, binh dang giói, dan so - SKSS, gia dInh, tré em,
các boat dng nhân djp k nim ngày Quoc tê Phi nU 8/3, Phi
ni Viêt Nam 20/10...
Ph6i hçp vci länh dao co quan, don vj, doanh nghip to chirc
phát dng phong trào thi dua "Giói vic nuâc, Dam vic nhà",
có cThng k thi dua, tiêu chuân thi dua, tong kêt, dánh giá, kben
thuOng
Phát dng cac phong trào thi dua lao dnggiOi, cong tác tt,
hoàn thành tOt nhim vi dugc giao vi näng suât, chat lixgng,
hiu qua, gop phãn vào sir phát triên ca dja phirong, ngãnh, co
quan, don vj
Tao diu kin cho nü CNVCLD tIch circ h9c tp nãng cao
trInh d 1 1un chinh trj, chuyên rnOn, nghip vi, tay nghê,
hiêu biêt pháp 1ut. . .dáp rng yêu câu nhim vi di.rçic giao;ho
trçi nci a hockith phi glri trê, nhà tré, phOng vat trir sta,
khãm sirc khOe djnh k' cho ngui lao dng...
TO chtc có hiu qua côngtác4n dng xây drng gia dInh "No
am, tiên b, hanh phüc" gan vói xây dirng "Gia dinh van hóa",
nuoi con khOe, day con ngoan, hc giOi, 80% gia dlnh
CNVCLD duqc cong nhn gia dinh van hóa
Gp met, biêu dixcmg nU dat danh hiu "GiOi vic nuàc, Dam
vic nhà", gia dInh CNVCLD tiêu biêu hoctuyen throng,
khen thuàng con CNVCLD có thành tIch xuât sac, tiêu biêu
Di mâi, sang tao trong chi dao triên khai, th%rc hin các
phong trào thi dua thu hi't dOng dáo can b, doàn viên tham
gia gop phân th%rc hin miic tiêu bInh dãng giai
KhOng có nt CNVCLD vi phm k lust tr khiên trách tth len,
không có CNVCLD vi phm chinh sách Dan so - KHHGD
Duy tn tt phong trào thi dua "GiOi vic nirâc, Dam vic
nhà"; hñng nam,khu vrc hành chInh sir nghip, doanh nghip
nhâ nuâc cO tir 85% tth len, khu vrc ngoài nhã nuOc có tr
55% tr len ntt doàn viên dat danh hiêu "GiOi viêc nixOc, dam
viêc nhà"

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Co s6 theo dOi, t6ng hçp các hoat dng cüa Ban Nt cong và
phong trào thi dua "GiOi vic nuac, Dam vic nha" hang näm
Tôngcng:
XAC NHN CUA CONG DOAN CAP
TREN TRVC TIEP Co SO
(Kj ten, dóng dá'u)

Diem tir
châm

Diem Cong
doàn cap
tren trirc
tiêp châm

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
100

TM. BAN TH1JNG V1J
(K5 ten, dóng du)

-

-

Mu s 13
BANG CHAM DIEM THI DUA CHUYEN BE
"GIOI VIC NIIOC, DAM VIEC NHA" NAM
(Dành clzo Cong doàn cap trên trrc tiêp cc só)

TT

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Diem
tôi da

NOI DUNG
Cong tác triên khai thrc hin phong trào
Cii the hóa Kê hoch triên khai thirc hin phong trào "GiOi vic
nuOc, Dam vic nhà" hang nàm cüa cOng doàn cap trên và triên
khai drnc tài các cong doân ca s va doân viên cOng doàn
PhO biên, tuyên truyên ni dung phong trào và 4n dng can b
doàn viên dang k tham gia
Phân cong can bO theo dOi va tng hçp s6 lieu phong trào "GiOi
vic nuâc, Dam vic nba"
T chirc thic hin phong trào
Chü dng tham gia vài chinh quyên cüng cap dam báo vic lam, cái
thiên diêu kiên lam viêc và thu nhp cüa nft CNVCLD; phôi hcp
chat chë vi các ngành tham gia kiêm tra, giám sat, dê xuãt ' kiên
dê dcm vi thirc hin tot ché dO, chInh sách dOi vâi lao dOng ni
Phát dng thi dua lao dng, cong tác giOi, hoàn thành tot nhim v
di.rçc giao vài nàng suât, chat hrcmg, hiu qua, gop phãn vào sir phát
triên cUa dja phixong, ngành, co quan, dan vj
To chüc tot các hot dng ye giói, binh dâng giOi, dan sO, gia dInh va
tréem
Co sa kt, bInh ch9n và khen thuâng các diên hmnh xuãt sAc cap ca
sâ; Kiêm tra vic to chirc thirc hin phong trào "GiOi vic nuc,
Dam viêc nhà" a ccy sâ
T chute tp hu.n nghip vii cOng tác nü công; tham gia dy dü các
hot dng nü cong do cap trên to chüc
Kêt qua dt thrç'c
Co trên 70% cOng doàn ca sa trrc thuOc tO chirc di.rçc phong trào
thi dua "GiOi vic nuac, Dam vic nha" tra thành hoat dOng thuthng
k' cüa ngithi lao dOng
Co t' lé tü 85% nt CNVCLD tra len dat danh hiêu thi dua "GiOi
viêc nuâc, Dam vic nhà" các cap
CQNG
xAC NHJN
CUA CONG DOAN CAP TREN
(K ten, dóng dáu)

Diem tir
châm

30
10

10
10
40
10

10

10

10
30

10
20
100

TM. BAN THU'cING VIJ
('K) ten, dóng dá'u)

Diem Cong
domn cap
trên trirc
tip chm

Mu14
BANG CHM DIEM Till DUA KHIEN TII1J'(NG
CHUYEN BE "VAN HOA, THE ThAO"
(Dành cho Cong ctoàn co' s4 trong doanh nghip)
Diem
Cong
,
Diem
Diem
doan
toi da
cap tren
;
cham
trirc tiep
châm

TT

NOI DUNG

1

Ni dungi: Dam bão dô'i sng vt chat và tinh thimn dôi vó'i
ngtrô'i1aodng

18

a.

Dam bão vic lam thithng xuyên, thu nhp n djnh và tang thu
nh.p cho ngui lao dng, phü hçip vói sir phát triên san xuât kinh
doanh cüa doanh nghip.

9

Xây dirng tác phong lam vic cong nghip, thüc k lut, lao
dng có k5 thut, nang xu.t, ch.t lircing, hiu qua; có tinh thin
b. doàn két, hçp tác tuong trçi 1n nhau, tao sir dOng thun vi miic
tiêu xây dirng và phát triên doanh nghip.
2
a
b
C.

Ni dung 2: Xây dipig nêp sing van minh, môi trtrcrng van
hóa
Th%rc hin np sang van minh trong giao tiêp, üng xü, trong
vic cuâi, vic tang, 1 hi và các sinh hoat xã hi khác.
Khuôn viên doanh nghip xanh, sch, dep, không gay ô nhim
mOi tnrtYng
Dam bão an toàn, v sinh lao dng; không d xây ra cháy, n,
mat trât tr an toàn xã hôi.

KhOng có nguii vi pham pháp 1u.t; không có ngu&i mc t
n?n xä hi, không sü dicing, tang trf:t, truyn bá san phm van
d. hóa phâm dc hi; không vi phm khuyêt diem tü hInh thüc
cãnh cáo tr& len.

10

Tto diêu kin cho CNVCLD v: ni lam vic, ch i, h9c tp
nâng cao trInh d chuyên môn, hiu bit pháp lut, tham gia
các sinh hott doàn the, van boa, van ngh, the dic the thao,
vui chcyi giâi trI.

10

e.

3
a

Ni dung 3: To chfrc thic hin phong trào
To chi.rc các boat dng Van hóa, van ngh - Th dic, th thao
tti Co s, dc bit ph bin các bài hat vit v cOng nhan, cong
doàn, các hInh thüc th diic nâng cao sirc khOe hang ngày phü
hc'p vói CNVCLD.

35

b•

•

d•

TIch circ hithng üng các phong trào van hóa, van ngh, the
diic, the thao do cap trên t chic; tIch c1r tham gia các lap t.p
huân bôi duong nghip vi van hóa, van ngh, th dçic, the thao
do c.p trên t chüc.
Xây dimg hoc sfr diing hiu qua các thit chê phiic vi van
ngh, the thao hin có cüa dan vj mInh.
Dit thành tIch cao trong các hoat dng van boa, van ngh, th
diic, the thao do cap trên th chüc nhii: Huy chirnng yang, Huy
chuang b.c, Giâi nhât, nhI, &rçYc ghi nhn bang C, Bang
khen, Giây chüng nhtn.
Tôngcng:
XAC NRN CUA
CONG DOAN CAP TRIEN TRIC TIEP
(Kj ten, dóng dáu)

8
100

TM. BAN CHAP HANU
(K ten, dóng du)

Man 15
BANG CIJAM DIEM ml ]WA MIEN TIIIX(NG
CHIJYEN BE "VAN HOA, 'niE mAo"
(Dành cho Côngdoàn coththu5c coquan, don vj)

TT

NOIDUNG
•

Ni dung 1: Thirc hin dan chü, k ciro'ng pháp Iut
Thrc hin t& quy ch dan chü a co sâ, ni b doàn kt, không
có khiêu kin trái pháp 1ut; Sinh boat co quan, don vj nê
a • th1rc hin tt ni quy, quy ch cüa cor quan, don vj và các quy
djnh cüa dja phuong non lam vic
Guong mu chip hành mçi chü truong, chinh sách cüa Dãng,
pháp lust cüa Nhà nuac; không có ngu?i vi phm pháp 1u.t bj
truy ci'ru trách nhim hinh sr; không có can b, cong chüc,
b • chin s có biêu hin suy thoái v tu tuóng, dao dirc, lôi song,
bj k 1ut tr hInh thüc cânh cáo tr& len (di vói can bô cOng
chüc) và ti'r khin trách tra len (d& van ngithi lao dng)
2 Ni dung 2: Dôi sng van hoá lành minh, phong phü
Thrc hin t& các quy djnh v np sang, thrc hành tit kim
trong vic cuai, vic tang, 1 hi và các hInh thirc sinh boat xã
a • hi khác; th%rc hin giao tiêp van minh, 1mg xlr van hoá, tn
tuy phiic vi nhân dan
COng so xanh, sach, dçp, an toàn; gi gin v sinh mOi truOng;
b. không d xãy ra cháy n& tht thoát tài san cong và gay m.t
trt tir, an toàn xã hi
KhOng thirc hin các hành vi me tin dj doan; kbông có nguOi
c. mc t nmn xã hi; không có nguOi sIr dung, hxu hànb các san
phâm van boa dc hai
Quan tam tao diu kin cho can b cOng chi'rc, viên chIme h9c
tp nâng cao trInh d chuyên môn, nghip v1i, chInh trj, kiên
d • thlrc pháp 1ut, ngoi ngIr, vi tInh, k5 näng song, tác phong lao
dng cong nghip.
1

3
b•
c.

Ni dung 3: To chfrc thiyc hin phong trào
ThuOng xuyên, djnh kSi chàm lo t chime các boat dng van
boa, the thao qun chimng cho CNVCLD.
TIch circ huOng 1mg các phong trào van hOa, van ngh, th dtic
the thao, tham gia các lOp bôi duöng t.p huân nghip vi do
cp trên to chime
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e.

Du tu xây dirng và phát huy hiu qua các thit ch van hoá,
thu hut vâ dáp üng nhu cu cüa can b, cong chtrc, chiên s
trOng CG quail, &in vj
Dtt thành tIch cao trong các hoat dng van hóa, van ngh, th
diic the thao nhu: Huy chucing yang, bic, Giãi nhât, nhI, dizcic
ghi nhn bng Cii, Bang khen, Gi.y chi'rng nhn.
Tôngcng:

xAc NB4N CUA
CONG DOAN CAP TREN TRITC rrE
(Kj ten, dóng du)

10

10
100

TM. BAN CHAP HANII
(Kj ten, dóng c1u)

Man 16
BANG CHAM DIEM Till IWA MIEN THU(JNG
CH1JYEN oE "VAN HOA, TILE THAO"
(Dành cho Cong doàn cEp trên fry'c tiêp co sö)

TT

1

a

b.

c.
2

a.

b.

d
3.
a.
b

NQI DUNG

Nôi dung 1: Dam bão dôJ sng van hóa tinh than dôi vói
ngu*i lao dng
Thii?mg xuyên tuyên truyn, ph bin giáo diic các chü
truccng dung li cüa Dáng, Nba rnr&c djnh hung d&i song
van boa tinh th.n cüa cong nhân lao dng theo hithng tich
circ, hiu qua.
Co tü 90% tr1 len s Cong doàn Ca sO thirc hin t& quy ché
dan chü i cci si, vá chap hành tot mi chü truong, chInh sách
cUa Dâng, pháp lut cüa Nhà nuc; dam báo vic lam thing
xuyên, thu nhp on djnh cho ngu&i lao dng và giành thii
gian, kinh phi cho các hoat dng van hóa, th thao.
Co tilt 90% tth len s Cong doàn ca s&, ngi.lii lao dng, can
b, cOng chüc, viên chirc, chin s' chap hành tt ye th?yi gian,
tInh k 1u.t trong lao dng, h9c tap, cOng tác.
NOi dung 2: Xây dirng np sng van minh, mOi tr.rô'ng
van hóa
Chi dto trin khai thirc hin phong trào xây drng ca quan,
doanh ngbip dat chun van hóa có hiu qua, dam bâo an
toàn, v sinh lao dng; không d xãy ra cháy, no, mt trt tr
tai ca quan, dcm vi, doanh nghip, thirc hin np sing van
minh.
Co tilt 90% tr& len so Cong doàn cci s& có khuôn viên cong
s&, doanh trai, doanh nghip sach, dp giao tip van hóa.
KhOng Co ngui vi pham pháp lut, mac các t nn xã hi.
Co tilt 90% tr& len so Cong doàn cor sâ quan tam tao diu kin
cho can b cong chc, viên chic, chiên s', ngithi lao dng v
nhà 0', h9c tp nâng cao trInh d chuyên môn, nghip via; có
th0'i gian tham gia các hoat dng van hOa, th thao.
Ni dung 3: To chuc thiyc hin phong trào
Co tilt 90% tr0' len s Cong don cor s0' thu0'ng xuyên to chüc
các hoat dng van bOa, the thao qu.n chiling cho can b, cong
nhan, viên chü'c, ngu0'i lao dng
Co tilt 90% tr0' len s Cong doán cor s0' thu&ng xuyên tham
gia hithng üng các phong trào Van hóa, the thao, tham gia
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các Rp bi du6ng tQp hun nghip vi do cp trên to chüc
Co tü 70% trô len s Cong doàn cci s& có d.0 tu xây dimg
hoc sü diing có hiu qua các thit ch van hoá, thu hut và
dáp irng nhu câu cüa can b, cong chüc, chin s trong cci
quan, dcm vj, doanh nghip
Co các Cong doàn c s dat thành tIch cao: Huân chirong,
Huy chucing Vàng, Bac; Giãi toàn doàn Nhât, NhI, Ba trong
các hoat dng van hóa, van ngh, th diic, th thao trong cOng
nhân, viên chuc, lao dng.
Tôngcng:

xAc NIIAN CUA
CONG DOAN CAP TREN TRçC TLEP
(Kj ten, dóng d4u)

10

10
100

TM. BAN CHAP HANII
(K ten, dóng dá'u)

