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HUONG DAN
Vê tiêu chi thi dua và khen thu'&ng
Phong trão thi dua "Cong nhân, viên chfrc, lao ding no hrc virqt khó,
sang tio, quyêt tam chiên thng dti djch COVID-19"
Can cir Hithng dn s 261 1/HD-BTDKT ngày 6/10/2021 cüa Ban Thi dna
— Khen thu&ng Trung hang ye khen thuàng các tp the, cá nhân có thành tIch xuât
sc trong phong trào thi dna dc bit "Ca nithc doàn kêt, chung thc, dông lông
thi dua phông, chóng và chiên tháng dgi djch CO VID-19 "; can cá Kê hotch so
130/KH-TLD ngày 01/9/2021 cüa Doàn Chü tch Tong Lien doàn Lao dngVit
Nam v vic to chirc Phong trào thi dna "Cong nhán, viên chz'c, lao d5ng nO h!c
vu'o't khó, sang tao, quyêt tam chiên thäng dgi dfch CO VID-19 ", Tong Lien doàn
huâng dn tiêu chI thi dna và khen thu&ng thnh tIch trong cong tác phông, chông
djch COVID — 19 nhu sau.
I. MTJC BICH, YEU CAU
- Phát hiên, ghi nhn, biu duang, ton vinh, khen thu&ng kjp thè'i các tp
the, cá nhân có thành tIch xuât sac và dóng gop tIch circ trong cong tác phông,
chông dch COVID — 19; trong trng thai bInh thuo*ng mOi.
- C vu, dng viên, tuyên truyn, nhân rng các guang din hInh tiên tin,
mO hInh mâi tiêu biêu, cách lam sang tao, hiu qua cüa can b, doãn viên cong
doàn, CNVCLD và các cap cong doàn trong phông, chông djch.
- Các tp th& ca nhân có thành tIch xut sac, có phm vi inh hu&ng và tInh
lan tOa i cap nào thI cap do khen thithng. Thçrc hin khen thu&ng dam bão kp thè'i,
chInh xác, cong khai, dnng quy djnh cüa pháp 1ut.
II. TIEU CIII Till DUA
1. Dôi v&i tp the:
1.1 CôngdoàncasO:
- Là các din hinh thirc hin t& ni dung thi dua "Mói cOng doàn ca so' là
mç3t pháo dài, là mOi nhà bInh yen" theo Kê hoach sO 130/KH-TLD ngày
01/9/2021 ciia Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam.
- Chü dng, thirc hin tt và rO nhung cOng vic cüa cOng doàn phi hp
vO'i thu tru&ng ca quan, dan vj, doanh nghip trong cOng tác phông, chông djch
và tham gia có hiu qua các giài pháp On dnh san xuât, kinh doanh nhm thirc
hiên tot "muc tiêu kép".
- Co cách lam mO'i, sang tao, hiu qua cao trong cOng tác phông, chng
dch; thiiic day tang nàng suât lao dng, nâng cao hiu qua cOng vic.

- N.m bt chat ch tinh hInh tu tu'&ng, tam 1 và kp thi có giâi pháp phi
hçp hiu qua nhrn bâo v, chàrn lo, on djnh di song và vic lam cüa doàn viên,
ngui lao dng.
- Không có doàn viên, CNVCLD vi pham các quy djnh v phông, cMng
djch; có các giâi pháp không dê doàn viên, ngithi lao dng ti tp dOng nguèi, gay
mat trt tr an ninh, an toàn xa hi trên dja bàn.
1.2 Cong doàn cp trên trtrc tip Ca s& và Lien doàn Lao dng tinh, thành
ph& Cong doân ngành Trung uo'ng và tuo'ng duccng; Cong doàn Tong cong ty trçrc
thuc Tong Lien doàn; các ban, dan vj trirc thuc Tong Lien doàn.
- Hoàn thành t& nhim vi phông, cMng dch do cOng doàn cp trên và cp
üy, chInh quyên cüng cap giao; có thành tIch xuât sac, tiêu biêu trong cOng tác
phàng, chông djch.
- Chii dng, sang tao, có mô hInh mó'i dugc nhân rng ho.c có hiu qua cao
trong chi do, triên khai và thrc hin nhim vii phông, chOng djch; có nhiêu giái
pháp chäm lo, on djnh dèi song, vic lam cüa doàn viên, ngui lao dng trên dja
bàn; tIch circ ho trçi lirc lucing tuyên dâu chông djch.
- Thirc hin tot cOng tác tuyên truyên, v.n dng, nâng cao nhn thirc, gop
phân quan tr9ng djnh huâng và to sir dông thun trong doàn viên, nguôi lao dng
thrc hin tot các chü truang, chInh sách và quy djnh ye phông, chông djch.
- Chü dng, kp th?yi tham muu xây dçmg, süa d&, b sung các cci ch, chInh
sách, các van bàn chi do, hucng dan de thirc hin tot các nhim vi phông, chông
dch cüa to chirc Cong doàn.
- Co các giài pháp vn dng, quyên gop, ring h các ngun iyc dành cho
cOng tác phông, chông djch, Qu vaccine phông chông COVID — 19 và the diêu
kin h tr9' cho ngui lao &5ng vuçYt qua khó khán và duy tn các hot dng san
xuât, kinh doanh ciia doanh nghip.
2. Dôi vói cá nhãn
- Là các nhân th then hInh thirc hin tOt ni dung thi dua "Mói can b3, doàn
viên, CNVCLD là mç5t chiên si" theo Kê hoch so 130/KH-TLD ngày 01/9/202 1
cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam.
- Chap hành tot cac quy djnh v phông, chng dch; chü dng, tIch circ tham
gia, thirc hin có trách nhim, tam huyêt, $n tarn, tn 11rc, khOng ngi khó khän,
dông cam cong khO, chap nhn hy sinh d bào dam an toàn tInh mng, bão v sirc
khOe vàdi sOng, vic lam cüa doàn vien, ngui lao dng, nhât là nhrng cá nhân
trên tuyen dâu, nhthig tam guang quên mlnh trong cOng tác phông, chng djch;
- Co sang kin, sang to trong qua trInh thrc hin nhim vi phông, chng
djch, trong lao dng, san xuât vó.i mic tiêu dam bad an toàn, chat lugng tOt, näng
suât cao.
- Tham gia tIch circ và có hiu qua trong cong tác tuyên truyn, vn dng,
thuyet phic doàn vien, ngu'à'i lao dng; trong cong tác xä hi tr thin, üng h,
quyen gop, huy dng xã hi hóa các nguôn lirc phc vi phOng, chng djch;
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Trên Ca so' các tiêu chI thi dua chung, các cp cong doàn cii th hóa các tiêu
chI dam bâo ph1i hçip vri tmg cap, trng nhóm dôi tuçYng và diêu kin thrc tiên ti
dja phu'ang, ngành, Ca quan, dan v, doanh nghip.
III. DOI TIfqNG, HINM TH1YC, T]IEU CIIU N VA SO LING
MIEN THTJONG
1. Dôi tu'çrng khen thithng
a. Tp th
Cong doàn ca s, Cong doàn cp trên trirc tip co' sO', Lien doàn Lao dng
tinh, thành phô, Cong doàn ngânh Trung uang và tuang duang; Cong doàn Tong
cong ty trirc thuc Tong Lien doàn; các ban thuc Tong Lien doàn; cac dan vj,
doanh nghip trong và ngoài h thông Cong doàn Vit Nam tIch crc dông hành
vâi to chtrc Cong doân Vit Nam.
b. Cánhân
Doàn viên cong doàn, can b, cong chirc, viên chirc, nguO'i lao dng trong
các ca quan, don v, doanh nghip.
c. IJu tiên khen thu&ng d& vO'i: Các $p th, cá nhân có thành tIch xut sc
thc hin K hoch s 13 0/KI-I-TLD ngày 01/9/2021 c'ia Doàn Chü tjch Tng
Lien doân Lao dng Vit Nam; Can b cong doàn trirc tip tham gia tuyn du
chng djch; tp th& cá nhân có dóng gop 1O'n v v.t cht, phuang tin, trang thi&
bj phOng, chng djch do cong doàn v.n dng.
2. HInh thti'c khen thu'&ng
- Huân chuang Lao dng;
- Bng khen cüa Thñ tithng ChInh phü;
- Bang khen cüa Ban Chap hành Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam;
- Bang khen cüa Ban Chp hành Lien doân Lao dng các tinE, thành ph,
Cong doàn ngành Trung uang vâ tuong duang;
- Giy khen cüa cOng doàn cp trén ca sO' Va ca sO'.
3. Tiêu chuân khen thu'&ng
- Huân chuang Lao dng: D tang hoc truy tang cho các $p th, cá nhân
CO thành tIch dc bit xuât sac trong cong tác phOng, chông djch, có phm vi ãnh
huO'ng và nêu guo'ng, lan tOa trong toàn quôc hoc có dóng gop 1O'n ye vt chat,
phuang tin, trang thiêt bj can thiêt gop phan tIch circ vào cong tác phOng, chông
dich và ciu chüa bnhnhan, duc cap có thâm quyên ghi nEn, dánh giá cao.
- Bang khen clia Thu tuO'ng ChInh phü: D tng thu&ng cho các tp th, cá
nhân Co thành tIch xuat sac tiêu biêu trong cOng tác phOng, chông djch hoc có
nhiêu dóng gop ye vt chat, phuang tin, trang thiêt bj can thit; có tu&ng sang
to; tham gia tuyên truyên, cO vu, gop phân tIch circ vào cong tác phông, chng
djch, dugc nêu guang trong toàn ngành, linh vrc, dja phuang và ducc ghi nhân,
dánh giá cao.
- Bang khen cia Ban Chp hành Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam: tang
thu&ng cho các tp the, ca nhân có thânh tIch xut sac trong cOng tác phOng, chng
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djch; có tInh ành huô'ng, nêu guang, lan tôa trong Cong doân tinh, thành phô,
ngành Trung ucing và tu'oiag throng; có mô hInh mdi, each lam hay, sang kiên,
sang tao dugc img diing Co hiu qua và nhân rng trong cong tác phOng, chOng
dch; CO nhiêu dóng gop vêtâi chInh, co s& 4t chat, phuong tin, trang thiêt bj
can thiêt phic vi phOng, chông djch, dugc cap trInh ghi nhn và dánh giá cao.
Can ctr quy djnh, phân cp v thm quyn trong cong tác thi dna, khen
thithng, Lien doàn Lao dng tinh, thành phô, Cong doàn ngành Trung uang và
tuong duo'ng; COng doàn TOng cOng ty trirc thuc TOng Lien doàn quy djnh tiêu
chi thi dua, tiêu chuân khen thu&ng, so luçmg c the, phü hçrp vO'i diêu kin thrc
tin mi cap tai các dja phu'ong, ngành, dam bâo dung nguyen the, khã thi, quan
tam dôi vó'i doàn viên, cOng nhân lao dng tai cong doàn co' s&.
4. Si ltrçrng khen thu'&ng tfr cp Tng Lien doàn tr& len
4.1 Khen thu'ng dt xut ngay sau khi 1p thànli tIch: không gii han so
lugng kben thuO'ng.
4.2 Khen thuO'ng theo dçit vâ tng kt:
4.2.1 Khen thu&ng theo dc)'t:
- Tai các dja phuo'ng dã và dang thirc hin Chi th s 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 cüa Thu tuâng ChInh phü ye thrc hin các bin pháp cap bach phOng,
chOng dch Covid — 19: dê xuât it nhât 01 tp the, 01 cá nhân.
- Tai các dja phuo'ng khác: de xuât không qua 01 tp th& 01 cá nhân (nu co).
4.2.2 Khen thu&ng tOng kêt: se có huàng dan phân bô sO lugng trong Ke
hoach tOng ket Phong trào.
IV. THU TVC, HO S( MIEN THTING
khen thithng
1. Thu
- Trung hçrp khen thumg dt xut: Thirc hin thu tçic don giân (quy dn1T1
tai Diêu 55 Nghi. djnh sO 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cüa ChInh phu). Ngui
dirng dâu to chirc Cong doân các cap xét và de ngh khen thithng ngay sau khi tp
the, cá nhân 1p ducyc thanh tIch xuat sac dot xuat
- TruO'ng h9'p khen thu&ng theo dçit, tong kt: Hi dng thi dna khen thu&ng
cac cap hçp, xét khen thu&ng theo trng dçt, khen thuO'ng tOng ket, trInh nguOi
dtrng dâu to chirc COng doàn các cap quyet dnh theo thâm quyen.
2. Ho so' khen thu'&ng
2.1 Khen thu&ng dt xut
- Th trinh dê nghj khen thu&ng cüa Ban Thuà'ng vi LDLD tinh, thanh ph,
Cong doàn nganh Trung uo'ng và tuo'ng throng, COng doàn Tng cOng ty true
thuc TOng Lien doàn; TruO'ng các ban, Chánh Van phOng, Chu nhim Uy ban
Kiem tra TOng Lien doân; Thu truO'ng cac don vj, doanh nghip trrc thuc Tng
Lien doàn;
- Tom tt thành tIch cüa tp the, cá nhân dé ngh khen thuO'ng, trong do, ghi
rô hành dng, thành tich, cOng trng dat duqc d d nghj khen thung.
2.2 Khen thuâng theo dcit và tng k&
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- T?i trInh d nghj khen thuóng cüa Ban Thing vii LDLD tinh, thành phô,
Cong doan ngành Trung uang vâ tuang &rang, Cong doàn Tong cong ty trirc
thuc Tong Lien doàn; Trithng các ban, Chánh Van phông, Chü nhim Uy ban
Kiêm tra Tong Lien doàn; Thu trumg các don vj, doanh nghip trçrc thuc Tong
Lien doàn;
- Baa cáo thành tich (khen cp Nhà nuó'c) hoàc Tom tt thành tIch (khen
cap Tong Lien doàn) ciia tp the, cá nhân dê ng khen thu&ng.
- Biên bàn h9p HOi dtng thi dna khen thuâng cüa cp trInh;
2.3 So luçing h so
- Khen thu&ng cp Tng Lien doàn: 01 b, bàn chInE;
- Khen thuOng cp Nba nuO'c: 04 bô, bàn chInh.
3. ThEri gian thii'c hin
- Khen thu&ng dt xut: h so khen thu&ng gi1i ngay sau khi 1p thành tIch.
- Khen thu&ng theo dçit và tng k&. H so khen thu&ng dçit 01 (tr ngày
01/9/2021 den nay) gui ye Tong Lien doàn truc ngày 01/11/2021.
- Khen thu&ng tng k&: sê có huO'ng dn cii th trong K hoch thng kt
Phong trào.
V. TO CHTC THIIC HIN
- Van phông Téng Lien doàn giüp Thuà'ng trirc Doàn Chü tjch Tong Lien
doàn tham muu hung dan, giám sat, thâm djnh và thirc hin các thu t1ic khen
thithng thea quy dnh; tham mu'u khen thuO'ng theo d9't. Các ban thuc Tong Lien
doàn phôi hp, phát hin, de xuât khen ththng các t.p the, cá nhân có thành tich
trong cong tác phOng, chông djch.
- Các Lien doàn Lao dng tinh, thành phd; Cong doàn ngành Trung uang
và tuang du'ong; Cong doàn Tong cong ty và các don vj sir nghip, doanh nghip
trrc thuc Tong Lien doàn huOng din, xét khen thu&ng theo thâm quyên và dê
nghi. Tong Lien doàn khen thuO'ng hoc trInh cap có thâm quyên khen thrnrng các
tp the, cá nhân có thành tich xuât sac tieu bieu.
Trong qua trInh thic hin Huâng dn nay, nu có vuO'ng mc các don vj
baa cáo ye Tong Lien doàn (qua Van phông) d tOng hgp báo cáo Doàn Chü tjch
TOng Lien doàn xem xét sua dOi, bô sung kjp

No'i n/ian:
- Ban Thi dua - Khen thuóng TW;
- Dng chI ChU tjch TLD (dê b/c);
Các dng chI Uy viên Doàn Chü tjch TLD;
- Các LDLD tinh, thành phô; CD ngành TW và
tuong duong; CD Tcty trirc thuOc TLD;
- Các ban, don vj trirc thuc TLD;
- Lun: VT, VP.
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BAN c
HN
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