TONG LIEN DOAN LAO DQNG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hanh phuic
VI1T NAM
S:

Ha Ni, ngày tháng 10 näm 2021

3 7- /HD-TLD

HU'(NG DAN
HQC tp Chuyên d toàn khóa nhim kr Dii hi XIII cüa Pang "HQc tp Va
lam theo tir tirô'ng, dio thi'c, phong each Hil ChIMinh v chi tir hrc, t,y
cu'ô'ng và khát v9ng phát trin dt ntrrc phôn vinh, hnh phüc"
Th%rc hin Kt 1un s O1-KL/TW ngày 18/5/2021 cüa B ChInh tn khóa
XIII ye tiêp t%ic thrc hin Chi thj so 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cüa Bi ChInh tn
khóa XII "Vé day mgnh hQc tp và lam theo tu' tir&ng, dgo dzc, phong cách Ho C'hI
Minh"; can cü Hung dan so 16-HD/BTGTW ngày 27/7/202 1 cüa Ban Tuyên giáo
Trung ucmg h'ithng dan hc t.p Chuyên dê toãn khóa nhim kS' Dai hi XIII cüa
Dãng "HQc tp và lam theo tu' tu'&ng, dgo th'c, phong cách HO ChI Minh ye j chI
tu' 4c, t cw&ng và khát vçrng phát triên dat nu'O'c phOn vinh, hgnh phic "; can cr
Kê hoach so 57-K}JIBTGTW ngày 20/8/202 1 cüa Ban Tuyên giáo Trung uong ye
thirc hin Kêt 1un so 01-KL/TW, Doàn Chü tjch Tong Lien doan Lao dng Vit
Nam (Tong Lien doãn) dê nghj các cap cong doàn, doàn viên, ngui lao dng (DV,
NLD) quail trit và thc hin tot mt so ni dung sau:
I. MUC DICH, YEU CAU
1. Tto sir thng nht trong t chrc, hpc tsp, tuyên truyn Chuyên d toãn
khóa, lam cho DV, NLD nhn thirc sâu sac ni dung tu tung, do dirc, phong cách
Ho ChI Minh ye chI tçr lirc, tr cu&ng và khát v9ng phát triên dat nuâc phôn vinh,
hanh phñc; dông th?ii hiêu và nhn thüc rö trách nhim, nghia v11 trong hçc tap,
lam theo và nêu guong ye chi tir lrc, trcithng, khát vçng xây dirng và phát triên
giai cap cong nhãn hin di, 1&n rnnh, to chirc Cong doàn Vit Nam vüng mnh
toan diên, gop phãn thuc hiên thäng lcn Nghi quyêt Dai hôi XIII cua Dang, Nghi
quyêt so 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 cüa B Chinh trj "Vé dOi mài tO ch&c và hogt
dóng cia Cong doàn Vit Nam trong tInh hInh mâi ", Nghj quyêt Dai hi XII Cong
doànViêtNam.
2. Các c.p cong doàn cAn cü Huóng dn nay d t chüc trin khai thic hin
Chuyên dê toan khóa, hang nAm, gAn vói thtrc hin các miic tiêu, nhim vi cüa các
cap cOng doàn, cu quan, &m vi mInh; xác djnh no vai trô, trách nhim, ni dung,
phucmg thüc, thii gian, thirc hin; tAng cu&ng kiêm tra, giám sat, bào dam thrc
hin nghiêm tüc, trit dé khAc phiic bnh hInh thirc, to buâc chuyên biên tIch circ,
m?nh me trong hçc tap, lam theo Bác yà sir neu guo'ng cüa các dông chI Uy viên
DoAn Chü tjch, Uy viên Ban Chap hành Tng Lien doAn, lAth do các cap cong
doàn, ci quan, &in yj trong h thông Cong doàn Vit Nam ye chi tr 1c, tr
cu&ng, khát vQng phát triên dat nuic phôn vinh, hnh phuic.
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II. NQI DUNG, H!NH THtC TO CH1C
1. Ni dung, tài lieu hçc tp
1.1. N3i dung
Các cp côngdoàn t chüc h9c tip, quán trit Chuyên d toànkhóa tp tru1g
vào mt so ni dung co bàn sau:
- NhItng ni dung co bàn, giá ti-i. và nghia to lón cüa tu tixng, do dirc,
phong cách Ho ChI Minh; Y nghia l lun, thirc tin cüa ti.x tixâng, dto düc, phong
each Ho Chi Minh ye chI tir 1c, tr cithng và khát v9ng phát triên dat niróc phôn
vinh, h?nh phüc;
- Mt s giãi pháp dy manh h9c tp và lam theo tu tuâng, do dirc, phong
each Ho ChI Minh ye chi t1r hrc, tir cithng và khát vng phát triên dat nuóc phôn
vinh, h?nh phUc; nâng cao trách nhim neu gixcmg cüa can b, dàng viên, nhât là
các dông chi Uy viên Doàn Chü tjch, Uy viên Ban Chap hành Tong Lien doàn,
lãnh do các cap cong doàn, Ca quan, don vj trong h thông Cong doàn Vit Nam
ye vic hçc t.p và lam theo Bác.
1.2. Tài lieu h9c tçip
- Tài lieu "HQc tp và lam theo tu tithng, dgo di-c, phong cách H ChI Minh
ye y chI t ltc, ty' c&ng và khát vng phát frién dat nzthc phón vinh, hnh phzc"
do Ban Tuyên giáo Trung uang chü trI biên so?.n và phát hành.
- Các cp cong doãn can cir tài lieu cüa Ban Tuyên giáo Trung wing, cii th
hóa Chuyên dê toàn khóa, biên son thành các chuyên dê hang nam. Can cü yêu
câu, diêu kin c1i the cia ngành, dja phuong có the biên soan cac tài 1iu tham khão
dé tuyên truyên các ni dung Chuyên dé toàn khóa, chuyên dé hang nàm, dam bão
phü hçip v&i DV, NLD.
2. HInh thfrc, thcri gian thtyc hin
2.1. T chá'c hc 4Ip, quán trit, tuyên truyên
- Các c.p cong doàn chü dng xây d%rng k hoach trin khai, chi dao, to
chüc h9c t.p, quail trit Chuyên dê toân khóa cho can b chü chôt cüa cac cap
cong doàn, DV, NLD, bão dam chat luqng, thiêt thirc và hiu qua. Hoàn thành
trongtháng 11 nm 2021.
- T chüc tuyên truyn rng rãi trong DV, NLD v ni dung c& lôi cüa
Chuyên dé toàn khóa. Hoàn thânh trong tháng 12 näm 2021.
- Tuyên truyn, ph bin Chuyên d toàn khóa g.n vói chuyên d hang näm,
k) nim các ngày lê lin cüa dat nithc, ngày truyên thông, ngày thành 1p Cong
doàn; các phong trào thi dua yêu nixâc, nhim v11 chinh trj cüa các cap cong doàn
thirc hin xuyên suôt nhim k' Dai hi XIII cüa Dãng. Da dung hóa các hInh thrc
tuyên truyn trên h thông báo chI cong doàn, Internet, mng xã hi, thông qua các
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cuc hi thão, tQa dam, giao km vàxi boa, van ngh, tuyên truyn ming, d)i ngü
báo cáo viên, tuyên truyên vien, 1c krçing cong nhân nOng cot...
2.2. Ti chá'c triEn k/wi thy'c hin các nç5i dung chuyên dt
- Các c.p cong doãn hoãn thành vic xây dmg k hoch h9c tp và lam theo
tix tuàng, dao due, phong cách HO ChI Minh toàn khóa trong tháng 11 näm 2021,
hoàn thành xây dimg kê hoch 11mg näm vào qu IV cüa nàm truâc dO, báo cáo
trên khi tong kêt cong tác dãng cuôi näm.
cap üy
cap

- Mi DV, NLD hoan thãnh vic xây dmg k hoach h9c t.p và lam theo t'J
hang, dao dirc, phong cách Ho Cl-il Minh toàn khóa vào tháng 11 nm 2021, hoãn
üy ho.c
dijng kê hoach 11mg nàm vào qu IV cüa nãm truâc do, báo cáo
thành
chi b, cci quan, don vi, doanh nghip non cong tác khi tong két cong tác cuOi nàm.
cap

xay

- Dua vic hçc t.p và lam theo lit tuàng, dao due, phong each H ChI Minh
chI tir 11rc, tV cu&ng và khát vQng phát triên dat ni.róc phôn vinh, hnh phic
thành cong vic trgiác, thumg xuyên cüa DV, NLD, nguñ dirng dâu các
viên Ban Chap
Cong doàn, tnr1c hêt là các dông chI U viên Doãn ChU tjch,
hành Tong Lien doàn. Vic tir giác nêu gwmg dê khäng djnh vai trO länh dao, tInh
tién phong, gucrng mâu "trên truâc, duâi sau", "dãng viên di trithc, lang nuâc theo
sau". Lãnh do chü chôt các cap cong doãn phái the hin lit h&ng vCtng yang, quan
diem dung dan, dam nghi, dam lam, dam chu trách nhim, näng dng, sang tao vi
Ich chung.
- Dua vic hpc tp và lam theo ti.r tithng, dao due, phong cách H Chi Minh
ye chI t1r hrc, tr cuäng và khát v9ng phát triên dat nuóc phôn vinh, hnh phüc
vao chuonng trinh, kê hoach hanh dOng thuc hiên Nghi quyêt Dai hôi XIII cua
Dang,gan vOi Nghj quyêt 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 cüa B ChInh trj 'Ye dói
màitó ch&c và hogt dç3ng cia Cong doàn VietNam trong tInh hInh mói", Nghj
quyêt Dai hi COng doàn Vit Nam; gàn vâi lriên khai thrc hin Quy dnh sO 08QDi ngày 25/10/2018 cüa Ban Chap hãnh Trung uong Dàng khóa XII quy djnh
trách thim nêu gucing cüa can b, dáng vien, truóc hêt là Uy vién Bô ChInh trj,
217Uy viên Ban BI thu, Uy viên Ban Chap hành Trung uonng; Quyêt djnh
vic ban hành Quy ché
QD/TW ngày 12/12/2013 cüa B ChInh trj khóa XI
giám sat và phán bin xà hi cüa Mt trn To quôc và các doàn the chInh tr - xà
218-QD/TW ngày 12/12/20 13 cüa B ChInh trj quy dnh ye
hi, Quyet djnh
vic Mt trn TO quOc và các doàn th chInh trj - xã hi và Nhãn dan tham gia gop
xây dirng Dáng, xây dimg chInh quyên, Quy djnh sO 124-QD/TW ngày
02/02/20 18 cüa Ban BI thu khóa XII ye giám sat cüa Mt trn TO quOc Vit Nam,
vic tu duOng, rèn luyn dao due,
các to chuc chInh trj xâ hi và Nhân dan dôi
nhirn
b chü chOt và can b dang viên; gàn
lOi sOng cüa nguôi dirng dâu,
vii "Cong doàn là phái cái thin dài sOng cOng n/ian, ndng cao dài sOng vat chat,
van hóa cüa giai câ'p cOng n/ian ... "; gân vâi vic thrc hin các phong trào thi dua
cOng doàn.
yêu nuâc và giài quyêt cac van dê büc xüc, nOi cm các
ye

cap

lcii

so

so

ye

so

vai

vai

can

a

3

cap

Lãnh d4o, chi do chit chê vic vic h9c tp và lam theo tiz tiiàng, do düc,
phong each Ho Chi Minh ye 9 chI tir lirc, t,r cung và khát vng phát triên dat
-

nithc phôn vinh, hanh phüc 6 các cap cong doân theo phiwng châm "trén tnthc,
duâi sau"; "trong trithc, ngoài sau"; h9c di dOi vOi lam theo, "Cán bc5 cong doàn
phái ciing an, cI~ng ó, cirng lam vic và bàn bgc vái cOng nhán Xây dirng, tong
kêt và nhn rng nhUng diên hInh tiên tiên ye lam theo tiz tu&ng, dao dirc và phong
cách Ho ChI Minh ye 9 chI t11 lirc, tir clr1ng và khát v9ng phát triên dat nuâc phôn
vinh, hnh phüc, két hcip gifla "xây" vói 'tchông". Dê cao trách nhim nêu guang,
tçr giác h9c tnthc, lam theo truâc dé nêu gllcmg cüa ngui dirng dâu và can b chü
chôt a các cap cong doàn.
ifi. MIEN TH1X(NG, BIIEU DU'(NG TiP THE, CA NHAN cO mANII
TICH XUAT SAC TRONG VIC HQC ThP VA LAM THEO TU TU'OT.TG, jo
DU'C, PHONG CACH HO CIII MIMI (CAP TONG LIEN DOAN)
".

1.Dôitrqng
Tp th, cá nhân có thnh tIch xuAt sac trong h9c tp và lam theo tu tithng, do dirc,
phong cách Ho CM Itvllnh trén tat cã các 11th vrc cOng tác, irong hot dng sn xuât ducic
xem xét khen thu&ng theo quy dnh cüa Lut Thi dua, khen thuâng và các van ban huó'ng
dn thi hãnh.
1.1. Tipthê
Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& Cong doàn ngành Trung uong va
ti.rcmg throng, Cong doàn TOng cong ty trirc thuc Tong Lien doàn.
-

-

-

Cong doàn cap trên trrc tip cci sa.
Cong doàn cci sa.

1.2. Ca nhân:
Can bt, doân viên cong doãn. (Chr trpng khen thzthng ngithi dang try'c tiêt,
lao dng san xuát, cong tác, hQc tap; dwçrc bInh chQn ti'r cc' so' hogc dang du'ctc
phát hin thông qua phurrng tin thông tin dgi ching).
2. Tiêu chuân
2.1. TIpthê
Trin khai nghiêm tüc vic hçc tap, quán trit và tuyên truyn thirc hin
Chuyên dê hpc tp và lam theo ti.r ttrâng, do due, phong cách Ho ChI Minh ye 9
chI tir lirc, tçr cu&ng và khát vçng phát triên dat nuóc phôn vinh, hnh phiic toàn
khóa và hang nàm. Thirc hin tOt nEim vi "COng doàn là phâi cãi thin di song
cOng nhan, nâng cao dai song vat chat, van hóa c'a giai cap cong nhân".
Thirc hin nghiem tic vic xây drng chtrong trInh, k hoach thic hin
Chuyên dê h9c tp và lam theo tu tu&ng, dao dire, phong each HO ChI Minh ye 9
chI tr lirc, tir ci.rang và khát vQng phát triên dat nuóc phôn vinh, hnh phüc hang
näm; chü dng dua ni dung h9c tp và lam theo tu t'tthng, dao düc, phong cách
-

-
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H ChI Minh v chI tr 1rc, t1r cuing va khát v9ng phát trin dt nrn9c phn vinh,
h?.nh phüc vào chucmg trInh, ké hoach cong tác cüa các cap cOng doàn, Co quan,
dcm vj; có nhieu giãi pháp sang tao, hiu qua trong to chrc, triên khai vich9c tap,
lam theo ti.r tithng, dao dirc, phong cách Ho ChI Minh gän vâi thirc hin tot nhim
vi chmnh trj cüa ngành, dja phizong, don vj.
- Hoàn thành t& nhim vlsi chInh trj và các chi tiêu thi dna duçic giao; có
nhieu mat nôi trôi, xuât sac hon so vth các cci quan, don vj, dja phuong khác; có
các giâi pháp, sang kiên nâng cao chat krçing, hiu qua cong tác; dugc các cap có
thâm quyên tuyên duong, khen thu&ng.
- Trinkhai nghiêm t(c vic xây drng và thirc hin bàn cam k& tu duô'ng
rèn 1uyn, phân dâu hang nàm cüa can b, doàn viên. Co quan, don vj có trên 70%
can b, doàn vien (trong do có 100% can b lãnh dao, quail l) thirc hin tot trách
nhim nêu guong toàn din trong tu duOng, phân dâu, rèn 1uyn ye phâm chat
chInh trj, dao düc, lôi sOng và thirc hin nhim vii cong tác duçic giao. KhOng có
các cá nhân suy thoái v ti.r tu&ng chInh trj, dao dcrc, lôi sOng, "t1r din biên", "tir
chuyên boa"; không có cá nhân vi pham khuyêt diem den mi'ic phãi thi hành k
lu.t; có các guong diên hInh tiêu biêu duqc xây dung.
- Hai nãm lien tVc hoân thành t& nhim vii tr& len, nu có t chirc dãng thI
phãi dat danh hiü Chi bO, Dãng b trong sach vüng manh (tInh cã nãm dé nghj
khen thu&ng).
- Näm trtr&c lin k thii dim d nghj khen thuàng dã di.rcic tang Bng khen
ciia Lien doàn Lao dng tinh, thành phô, Cong doàn ngành Trung uong và tuong
throng; Giây khen cüa Ban Chap hành Cong doàn TOng cong ty trrc thuc Tong
Lien doàn ye thành tIch xuât sac trong "H9c t.p và lam theo tu' tuông, dao dtrc,
phong each Ho ChI Minh".

2.2. Ca nhân
- Co chuong trInh dàng k ph.n du hng nm v thirc hin hçc tp và lam
theo tu tithng, dao due, phong each Ho ChI Minh ye ' chI t1r hrc, tir cumg và khát
vng phát triên dat nthc phôn vinh, hanh phiic duqc cap u dàng, thu truâng cci
quail, don vj cong nh.n; có phâm chat dao due cách mng trong sang, lôi sOng
lành manh; gián di; có hành dng và vic lam gucing mau ci the, thiêt thirc, hiu
qua & cc quan, don vi, doanh nghip; là tam guong tiêu biêu ye chI rèn 1uyn,
phân dâu, guong mâu di dâu trong thirc hin vic day manh hçc tp và lam theo
tu tithng, dao düc, phong cach Ho ChI Minh ye chI t1r lirc, tir ciz?mg và khát vong
phát triên dat nuâc phOn vinh, hnh phüc.
- Di vui doàn viên là can b, cOng chuc thuc các cci quan cüa Dâng, Nba
rnthc, to chirc chInh trj - xã hi: hoàn thành xuat sac nhim vii dugc giao và có It
nhât 01 sang kiôn cap cci sâ; hoc duçic nhn bang khen, giây khen, giái th1.ràng,
sang kiên tu cong doân cap tinh, ngãnh, tong cong ty trrc thuc hoc tucing throng
tr& len.
5

- Di vâi doàn viên là viên chüc: hoàn thành xu.t s.c nhim vi disgc giao
và có it nhât 01 sang kiên cap ci sâ; hoc d'ixçic nhn bang khen, giây khen, giái
thuông, sang kiên tü cong doàn cap tinh, ngành, tong cong ty triic thuc hoc
tucing di.ro'ng tr& len; tham gia tIch c1rc các phong trào thi dua cüa ngành; thc hin
t& cuc 4n dng "Môi thây cô giáo là mt tam glxang dao due tr hçc và sang tao"
dôi vói doàn vién ngành Giáo diic; nâng cao ydc, dOi mâi phong each, thai d
phvc v11 huóng ti sir hài lông cüa ngu1i bnh dôi vâi doãn viên ngành Y tê.
- Di vi cong nhan lao dng: tIch circ tham gia lao dng san xut, g.n vâi
phong trào thi dua "Lao dng giôi - Lao dng sang tao", có It nhat 01 sang kiên cãi
tiên k thut di.rqc cong nhn, &rc cong doàn cap tinh, ngành, tong cong ty ho.c
tuong drnmg biêu duang, khen thi.thng; quan tam, giüp d& dOng nghip cüng tién b.
- Dti vOl can b cong doàn: ton trQng, gn gui, th.0 hiu DV, NLD; chäm lo
lcii Ich và nguyen v9ng chInh dáng cüa DV, NLD; tuân thu nguyen tàc tp trung
dan chü, tp the lãnh dao, cá nhan phii trách, luôn lam guang tnrOc dê mi nguOi
noi theo; có tu duy dc lap, sang tao, diên dat chân thc, trong sang, mOe mac, de
hiu, d nhO, phñ hqp vOl DV, NH); irng xir van hóa, tinh tê, có l có tInh; can
kim hem chInh, hài hôa, giãn dj, gân gfli, mi vic lam, mi hành dng dêu chira
dirng nghTa giáo diic; dôi vOl can bO cong doàn cci sir phãi cung an, cüng 0, cñng
lam vic và bàn bac vOl cOng nhân.
- Nu là dãng viên, hai nAm lien tiic duçc cOng nh.n là dãng viên dir tu each
hoàn thânh tot nhim v.
- Nãm tnxirc lin k thOi dim d nghj khen thuirng dâ dixçic tang Bang khen
cira Lien doàn Lao dng tinh, thành phô, Cong doàn ngành Trung uong và tuong
ducing; Giây khen cira Ban Chap hành COng doàn Tong cong ty trrc thuOc Tong
Lien doàn ye thành tIch xuât sac trong "Hçc tp và lam theo tu tuO'ng, dao dire,
phong each Ho ChI Minh".
3. Vic xây ding tiêu chuân & các cp cong doàn
Các cp cOng doàn can cir tiêu chun tp th và ca nhan duqc biu ducing,
khen thuirng cap Tong Lien doán dé ci the hóa 0 cap mInh cho phir hqp.
4. HInh thác khen thtr&ng
4.1. K/zen thwóng cüa ti chfrc Cong a'oàn
- Bng khen cira Ban Ch.p hành Tng Lien doàn v& thành tIch xu.t sc
trong "Hçc tp và lam theo tu tuirng, dao dIre, phong each Ho Chi Minh".
- Bkg khen cira Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& Cong doàn ngành
Trung uong và tucing duorng ye thành tIch xuât sac trong "HQc t.p và lam theo tu
tu&ng, dao dire, phong each Ho Chi Minh".
- Giy khen cira Ban Chip hành Cong doàn Tng cong ty tr1rc thuOc Tng
Lien doàn, cong doàn cap trén trirc tiêp cci sir, cOng doàn cci sir ye thành tIch xuât
sc trong "H9c tp và lam theo tu ti.r&ng, dao dire, phong each Ho Chi Minh".
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4.2. Khen thirng Nhà nithc
- Huãn chixang Lao dng hang Ba.
- Bang khen cüa Thu tithng ChInh phü.
5. T chfrc gp mt biêu du'o'ng và khen thu'&ng
5.1. To chá'c hang nám
Hang nm, can cü htthng dn cüa Tng Lien doàn; các Tinh üy, Thàrth ñy,
Uy ban Nhãn dan các tinh, thành ph trirc thuc Trung ucrng; can cü diêu kin thirc
tin ti ca quan, dan vj, doanh nghip, Ban Thumg vJ1, Ban Chap hành cong doàn
các cap quyêt djnh vic to chuc biêu duong, ton vinh tp the, cá nhãn có thành tIch
xuât sac trong "Hçc tp và lam theo tu tu&ng, do due, phong cách Ho ChI Minh"
(tO chiic vào djp k' nim ngày sinh nh.t Bác 19/5).
5.2. Ti char lông kit 5 nám
Can cü Hurng dn cüa B ChInh trj, Ban BI thu Trung uong Dãng, Ban
Tuyên giáo Trung uang và các van ban chi do có lien quan, Doàn Chü tjch TOng
Lien doàn quyêt djnh biêu throng, ton vinh tp thô, cá nhân Co thành tIch xuât sac
trong "Hçc t3p và lam theo tu tu&ng, dao due, phong each Ho ChI Minh" trong to
chi'rc Cong doàn Vit Nam.
6. Ho scr, thu tyc và kinh phi khen thtr&ng
6.1. HE s0, thu tc
- Th trInh cüa Ban Thithng vi Lien doàn Lao dng tinh, thành ph; COng
doàn ngành Trung uang và tucing thxong kern theo danh sách dê nghj khen thithng
chuyên dê.
- Biên ban h9p và kt qua bInh xét thi dua cüa Hi dng Thi dua, khen
thu&ng Lien doàn Lao dng tinh, thành phô; COng doàn ngành Trung uong và
tuong throng.
- Tom tt thành tich tp th& Ca nhân d nghj tang Bang khen.
- Van bn cOng nhn sang kin duçic áp ding hiu qua cüa thu tnthng co
quan, dun vj, doanh nghip fbi sang kiên do dugc áp diing.
6.2. Thôi gian trinh khen thu'óng
H so d nghj khen thu&ng chuyên d gui v Tng Lien doàn (qua Ban
Tuyên giáo) chm nhât ngày 15/3 hang näm.
6.3.Kinh phi
- TrIch tü Tài chInh Cong doàn theo quy djnh cüa Tng Lien doàn.
- Tir ngun tài trçY eüa các co quan, th chi.'rc, dun v, Ca nhân.
- Các khoãn h trçl ci1a cu quan quãn 1, chInh quyn các cap, doanh nghip.
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6.4. Tiên thithng
Mirc tin thung cho t.p th, cá nhân thc hin theo Quy ch Khen thuàng
cüa to chirc Cong doàn ban hành kern theo Quyêt djnh so 1 689/QD-TLD ngày
12/11/2019 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng VietNam.
IV. TO CfflXC THUC BT]N
1. Ting Lien doàn Lao dng Vit Nam
Doàn Chñ tch Tng Lien doàn giao Ban Tuyên giáo theo dOi, don dc vic
thirc hin Hthng dn nay và hong nàm tiêp nhan, xét duyt, tOng hcrp két qua ho sci
khen thu&ng và dé nghj Phông Thi dua khen thu&ng (Van phông Tong Lien doan)
xem xét thm djnh trInh Thithng trrc Doàn ChU tjch Tong Lien don quyêt dnh
khen thithng theo quy djnh.
2. Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& Cong doàn ngãnh Trung lro'ng
và tirong throng, COng doàn Tng cong ty trirc thuc Tng Lien doàn
Can cir Hithng dn nay, Lien doàn Lao dng các tInh, thành ph, Cong doàn
ngành Trung ucing và tuog ducing, Cong doàn Tong cong ty trrc thuc Tong Lien
doàn cii the hoá ni dung, tiêu chuân cho phii hçip v9i dc diem cüa ngành, dja
phucmg. Hang 11am, tO chcrckiêm tra, dánh giá, so kêt, biêu duong, khen thu&ng
các tp the, cá nhân tiêu biêu i cap mInh và dé nghj Tong Lien doàn xét khen
thu&ng theo quy dfrih.
Trong qua trInh thc hin, nu có vu&ng mc, d nghj Lien doàn Lao dng
các tinh, thành phô; COng don ngành Trung uong và tuong dirong, Cong doàn
TOng cOng ty trirc thuc Tong Lien doàn phãn ánh kjp thi ye Tong Lien doàn (qua
Ban Tuyên giáo).

TM. DOAN CHU TICH
CHU T!CH

Noinhn:
- Ban Tuyên giáo TW (b/c);
- UBTW Mt trn To quôc VN;
- Die Chü tich TLD (b/c);
- Các PCI TLD;
- Ban Thi dua khen thtthng 1W;
- CVP, các Ban 1W;
- Các LDLD tinh, TP, CD nganh
trung uong và tizng diicing;
-Ltru:VT,TG.
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