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TONG LIEN DOAN LAO BONG
VIT NAM

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V[T NAM
Dc Ip - Ti do - Hinh phuc

S: kQ /HD-TLD

Ha N5i, ngày 057háng44 na/n 2021

H!XNG DAN
Ve to chtrc tong ket va binh xet thi dua nam 2021
Cac Ciim, Khoi thi dua cac Lien doan Lao d9ng tjnh, thanh pho;
doàn ngành Truing trong; Cong doàn Tong Cong ty tru thuic Tong Lien
doàn, các ban, don vj tryc thuc Tng Lien doàn
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Can cir Quy ch Khen thithng cüa t chüc Cong doãn ban hành kern theo
Quy& djnh s 1 689/QD-TLD ngày 12 tháng 11 näm 2019 cüa Doàn Chü tjch
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam, Huó'ng dn s 1723 /HD-TLD ngày 12 tháng
11 näm 2019 cüa Doàn Chi:i tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam v hot
dng Ciim, Khé,i thi dua các Lien doàn Lao dng tinh, thành pM; Cong doàn
ngành Trung xcrng; Cong doàn Tng cOng ty trrc thuc Tng Lien doàn, các ban,
&Yn vj trirc thuc Tng Lien doàn (sau day gçi chung là Ciim, KMi thi dua), d
thun lqi trong cong tác tng kt Cjm, KMi, phü hcip vâi tInh hInh thirc tin trong
diu kin phàng, cMng djch, Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam hi.ring dn v
t chirc tng kt và bInh xét thi dua nàm 2021 cüa các Ciim, KMi nhu sau:
1. V T chfrc và nhim viii; Hot dng ella ctim, khi; Trách nhim ella
cym tru'&ng, kMi trtr&ng, cym phó, khi phó Va CáC thành viên trong cym, kMi:
D nghj các Ciim, KMi thi dua thirc hin theo Hu&ng dn s 1723 11-ID-TLD
ngày 12/11/2019 cUa Doàn ChU tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam.
2. V Tiêu chi và quy trInh xét thi dua
2.1 Bô tiêu chI thi dua:
- Ph hc 01: Tiêu chI thi dua Cym, Khi các LDLE) tinh, thành phd; Cong
doàn ngành Trung tcong; COng doàn Tdng COng ty trirc thu5c Tc4ng Lien doàn.
- Ph 1ic 02: Tiêu chI thi dua Khdi các ban thuç5c Tdng Lien doàn.
- Ph hic 03: Tiêu chI thi dua KhO'i các don vj tryc thuc Tdng Lien doàn.
- Phv 1ijc 04: Go cdu chdm diê'm cza các ban, vànphông, UBKT Tong Lien doàn
2.2. Nguyen tc chm dim
Tang s dim thi dua:
500 dim, trong do
- Các tiêu chI thuc muc I: 300 dim
- Các tiêu chI thuc muc II: 70 dim
- Các tiêu chI thuôc rnvc III: 30 dim
- Dim thrning:
100 dim
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+ Tng Lien doàn phân b dim chung cho các miic I, II, III và tüy diêu
kin thrc tin nhim vit cüa các tinh, thành ph, ngành, các Ciim, Khé,i thi dua së
thng nht quy djnh thang dim cii th cho tüng tiêu rniic.
+ Các tiêu chI djnh Iiicing: thirc hin duçic bao nhiêu % chi tiêu ké hoch
thI thrçc s dim twlng üng theo dim chun cüa tiêu chI thi dua do.
+ Các tiêu chI djnh tInh: các Cm, Khi thng nht thang diem và phucing
pháp chrn dim trên cc sâ d.c thu thirc tin và yêu cu nhim vii chInh trj ciia
dja phucing, ngành.
2.3. Phung pháp, quy trInh chm diem
a.Các thãnh viên Cim, Khi tr ch.m dim các ni dung thuc miic I, II, HI vci
tng s dim t& da là 400 dim.
b. Ciim truing, Khi tnràng, Cim phó, Khi phó tng hqp, rà soát, thâm djnh
và trao d& thng nht vâi các don vj trong Cim, Kh& v ni dung tr chm diem (cin
cir diu kin thirc tin ti các dja phirong, ngành quyt djnh vic kim tra, chm chéo;
khuyn khich ti chüc theo hInh thüc hçp trrc tuyn). Các Ciim, Khi không tr chm
dim thuông.
c Cim tnr&n, KMi truâng tng hçip kt qua chm dim, báo cáo v Tng Lien
doàn (qua Van phOng) truOc ngày 30/11/2021.
d. Van phOng Tng Lien doàn thçrc hin các ni dung:
-. Xin kin chm dim dc 1p cüa các ban, Van phOng và Van phông UBKT
Tng Lien doàn, xong trwc ngày 25/11/2021.
- TrInh dng chI Uy viên Doãn chU tjch Tng Lien doãn ph1i trách Ciim, Kh&
chm dim thir&ng hoc dim trr.
e. Tng Lien doàn gui thông báo tng hcip kt qua chm dim thi dua cüa các
dcin vi trong Ciim, KMi ngay sau khi nhn d1IcYc kt qua dMm tçr chm cüa Cm, Kh&.
g. Thy diu kin thirc tin và yêu cu v cong tác phOng, ching djch Covid —
19 t?i các dja phucmg, Ciim, Khi thi dua thng nht cách thirc t chCrc Tng kt theo
hInh thrc trirc tip hoic trçrc tuyn; thông báo kt qua chm dim, thng nht d nghj
khen thithng (C Thi dua cüa ChInh phü và C Thi dua xut sc cüa Tng Lien doàn).
Ciim trithng, Khi trithng gui h so d nghj khen thuông v Tong Lien doàn trtrO'c
ngày 5/12/2021.
h. Van phOng Tng Lien doãn tng hcp, báo cáo Hi dng Thi dua - Khen
thi.r&ng, Thiiäng trrc Doàn ChU tjch Tng Lien doàn xem xét, ban hành quyt djnh
khen thu&ng triróc ngày 10/12/2021.
i. Tong Lien doàn t chüc Tng kêt cong tác näm 2021 và trao ting Ci Thi
dua xut sc Tng Lien doãn cho các don vj.
A
A
3. Ye HQI ngh tong ket Cim, Khoi thi dna nam 2021
- Báo cáo Tng kt cn tp trung dánh giá kt qua th'irc hin các ni dung k1
kêt giao uàc thi dua, nhim vii chInh trj trçng tam (cong tác xây dimg t chüc; tài
A
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chmnh; chäm lo, di din bâo v quyn và lqi Ich hcip pháp cüa doàn viên, nguii lao
dng...) g.n v&i nhim vi phàng, chng djch; dánh giá các tiêu chI, chi tiêu thi dua
theo Bô tiêu chI. Báo cáo ng.n g9n, nêu rô các mô hInh mài, each lam sang to dä
triên khai có hiu qua trong närn 2021.
- H)i nghj dãnh nhiu thci gian trao di, chia sé kinh nghim, ph bin các
cách lam sang to cüa ti'rng dan vj trong cvm, khi näm 2021; nhftng khó khän,
vithng mc và d xut các giái pháp tháo gôr.
- Nghiên ciru, thng nh.t ni dung k kt giao ithc thi dua, nhim vii chInh
trj tr9ng tam và ni dung t chrc hi thâo, t9a dam trong cim, khi nàm 2022.
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam d nghj các Cim, Kh& thi dua trin
khai thrc hin, dam bâo rnic dIch, tin d yêu

No'inhin:
- DOng chI Chü tjch TLD (dé báo cáo);
- Các Uy viên Doàn chU tjchTLD;
- Các LDLD tinh, thành pho; Các CD ngành
TW; CD lông Cong ty tri,rc thuc TLD;
- Các ban, dan vj thuc TLD;
- Li.ru:VT, VP.
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Phii 1tic s 01
BANG TIEU CHI THI DUA CAC CVM, KilO! LOLD T!NH, THANH PHO, CONG DOAN NGANH TRUNG hONG,
CONG DOAN TONG CONG TY THUQC TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM NAM 2021
(Kern theo Hzthng dan so -O /HD-TLD ngày rtháng 11 nám 2021)
Nliórn linh
'tf C CO ban

Thi?
tu

Nôi clung tiêu chI tlii dua

Tiêu chI thirc hin nhiém vi chInh trj và
chi tiêu co' ban cüa Tng Lien doàn (300 dim)

Muck
1

2
Côngtác
xâydirng
to chfrc
cOng
(50 dim)

Don vi
thm djnh

Can cñ' chm diem

3

Dat chi tiêu theo quyt djnh s 2270/QDKt np doàn viên cong doàn
TLD ngày 18/3/2021 cüa TLD v/v giao chi
tiêu thirc hiên nhiêm vu näm 2021
Dat chi tiêu theo quyt djnh s 2270/QDThành 1p CDCS tai doanh nghip có tr 25
TLD ngày 18/3/2021 cüa TLD v/v giao chi
cong nhân, lao dng trô ten
tiêu thuc hin nhiêm vu näm 2021
Dt chi tiêu theo quyt djnh s 2270/QDGiâi thiu doàn vién cong doàn ru tü cho
TLD ngày 18/3/202 1 cüa TLD v/v giao chi
Dâng xem xét kt
tiêu thuc hiên nhiêm vi näm 2021

4

Xp lo?i Cong doàn cp trên trirc tip

5

Xp lo.i Cong toàn

6

Cong tác dào tao, bM duOig Can b Cong
chü cht cap o sO•

•

an

Huâng dn s
12951HD-TLD
14/8/2019 cüa TLD

ngày

Hung dn so 1 294/HD-TLD
14/8/20 19 cüa TLD.

ngày

Dt chi tiêu theo quyt djnh s 2270/QDTLD ngày 18/3/2021 cüa TLD v/v giao chi
tiêu thrc hiên nhiêm vu näm 2021

TO chü'c

Cong tác
tài chInh
cong doàn
(50 dim)
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Cong tác sp xp, kin toân to chiirc, b may

Xây drng k hoich sp xp, kin toàn t
chrc b may và triên khai dcing theo
K hoch

8

Cüng cô, kin toàn các ti chtrc yêu kern

Xây dung k hoch cüng c, kin toàn t
chüc yeu kern và thirc hin có hiu qua

9

Thu doàn phi cong doàn

Dat chi tiêu theo Quyt djnh s 203 6/QDTLD ngày 25/01/2021.

10

Thu kinh phi cong doàn

Dt chi tiêu theo Quyt djnh s 203 6/QDTLD ngày 25/01/2021.

11

12

13
Cong tác
chãm lo
bao vç quyen
va qi Ich
hqp pháp,
chInh dáng

Co them doanh nghip thirc hin vic np Dat chi tiêu theo quyt djnh s 22701QDkinh phi cong doàn qua tài khoãn Cong doàn TLD ngày 18/3/2021 cüa TLD v/v giao chi
Viêt Narn.
tiêu thrc hin nhim viii näm 2021
Thirc hin dáng theo các quy djnh cüa Nba
Hoat dng tài chInh lành manh, chi tiêu
ni.róc vâ Tng Lien doàn ye tai chInh cOng
düngquydjnh
doàn (QD 1911/QD-TLD, QD191O/QDTLD...)
Thrc hin dung theo các quy djnh cña Nba
Mua sam, quân 1, sCr ding tài san cong doàn nuâc và Tng Lien doãn ye tâi chmnh cong
cht chê, hiu qua
doàn (QD 191 1/QD-TLD, QD191O/QDTLD...)
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K mài thOa uâc lao dng tp th tai
doanh nghip có t chtrc cOng doàn

Dat chi lieu theo quy& djnh s 2270/QDTLD ngày 18/3/2021 cüa TLD v/v giao chi
tiêu thiic hiên nhiêm vu näm 2021

15

S thóa uóc lao dng dt loi B trö [en

Dat ,tS' l 45% trâ len theo chi tiêu Nghj
quyêt Dai hi XII;

Ban
Tài chin h

Ban
Qtiati he
Lao dng

2

cüa doàn
viên, NLD
(50 dim)

16

Di thoti, thrnmg krqng vâi ngtrtM sü diing lao Dt chi tiêu theo quy& djnh s 2270/QDdng diu chinh tang giá trj ba an ca len bng TLD ngày 18/3/2021 cüa TLD v/v giao chi
và cao hn 15.000 dng
tiêu thirc hin nhim vi.i näm 2021

17

Thirc hin có hiu qua k hoch 61/KRTLD ngày 28/6/2019 cüa TLD trin khai
Cong tác phông ngra, giâi quy& tranh chip
các thim vi cong doàn tham gia phông
lao dng tp the, ngrng vic tp th, dInh cong ngra, giâi quyk tranh chip lao dng t.p
the, ngrng vic tp th và dInh cong giai
1otn 20 19-2023

18

Tt chüc trin khai các ho.t dng di mm và
nâng cao hoat dng cong tác an toàn v sinh
lao dtng; Hrning irng Tháng hành dng ye An
toàn v sinh lao d)ng näm 2021

19

Trin khai Phong trào "Xanh — Sach - Dçp,
Bâo dam an toàn v sinh lao dng"; Huâng
rng các hoat dng tháng hânh dng vi môi
tri.rmg và ngày môi tn.thng th giài 5/6 nãm
2021

Ban hành K hoach và trin khai có hiu qua
Nghj quyt lOc/NQBCH ngày 12/01/2017
ye nâng cao hiu qua cong tác ANTVSLD
cüa t chCrc cong doàn trong tInh hInh mdci;
Trin khai tng k& Chi thi. 29-CTIFW ngày
18/9/2013 cüa Ban BI thu Trung uorng Dãng
v dy manh cOng the ATVSLD trong thñ
k' cNH, 1-IIDH và hi nhp qu& tê; CM thi,
so 04/CT-TLD ngày 03/3/2017 v tip tçlc
dy m?nh phong trào "Xanh-Sch-Dçp,Bão
dam ATVSLD" trong tInh hInh mcci ; Hucfcng
dn s 1 7/HD-TLD ngày 22/2/2021 cUa
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam
Co cá nhân, tp th &rcic than B&ng khen,
tp th duçic than Ci thi dua chuyên dê
"Xanh — Sach - Dep, Báo dam an toàn ye
sinh lao dng" cüa Tng Lien doàn; To
cht'rc thuc hiên t& Hithng dn sO 24/HIDTLD ngày 20/5/202 1 cüa Tng Lien doàn

n

20

21

22
23
Cong tác dsi
din tham
gia chInh
sách pháp
Iu@
(30 dim)

24
25

26

Cong tác chi dto và trin khai giãi pháp phông Thrc hin t& các chi dao, hithng dn cüa
chng djch bnh và chäm to doàn viên, ngithi Doàn Chü tjch Tng Lien doàn ye phông
lao dng bj ânh hu&ng b&i djch Covid -19
chng djch Covid - 19 (Cong van
1896/TLD ngày 28/4/202 1; Cong van
1918/TLD ngây 06/5/2021; Cong vn
2001/TLD ngây 20/5/2021; Quyêt djnh
2606/QD-TLD ngày 19/5/2021...)
T chIrc Hi nghj can b, cong chüc, Hi nghj Dt chi tiêu theo quyt djnh s 2270/QDngui lao dng, T chtc dôi thoi tai nai lam TLD ngày 18/3/2021 cüa TLD v vic giao
viêc
chi tiêu thuc hin nhiêm vu näm 2021
Thc hin t& Quyt djnh so 21 7-QD/TW
Cong tác tharn gia xây drng chInh sách - PL
ngày 12/12/2013 cüa BCH Trung isang ye
viêc ban hành Quy ch giám sat và phàn
Cong tác theo dôi tInh hInh thi bath pháp 1ut, biên xâ hôi cüa MTTQ\TN và các doàn th
tharn gia kim tra, thanh tra, giám sat vic chap chInh tn -. xâ hôi
hành pháp luat; giám sat, phãn bin X hi.
Thrc hin t6t Quy djnh s 1 24-QD/TW
Cong tác tham muu các vn d pháp l vã tham ngày 2/2/2018 cüa BCH Trung ucYng ye
gia to tiring.
giám sat cQa MTTQVN, các t chi'rc chinh
Ban ChInh
Cong tác hçp tác quc th v pháp 1ut va quan trj xä hi và nhân dan d& vài vic
sách pháp
h gi€ta Cong doàn Vit Narn vOi t chüc cUa dng, rèn luyn d?o düc, lôi song cüa
Iut
nguôi &rng dAu, can b chü ch& và can b
ngii1i lao dng ti doanh nghip.
dâñg viên
Thirc hin các nhim viii, giâi pháp trong
1 Ob/NQ-BCH ngày
Cong tác tham muu v phát tiin viêc lam va Nghj quyt s
báo dam viêc lam và báo dam viêc lam bn 12/1/2017 cüa BCH Tng Lin doãn ye
nâng cao hiu qua cong tác pháp 1ut cüa
v&ng
to chüc cong doàn trong tInh hInh mâi
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27

28

Cong tác
kiêm tra,
giám sat
(30 dim)

29

30

31
COng tác
nü cong
(30 dim)

32

33

Dt chi tiêu theo quy& djnh s 2270/QDTLD ngày 18/3/2021 cüa TLD v/v giao chi
tiêu thirc hiên nhim vu näm 2021
Dt chi tiêu theo quy& djnh s 2270/QDKim tra tâi chInh tai cong doàn Ca si khu virc
TLD ngày 18/3/2021 cüa TLD v/v giao chi
ngoài nhà
tiêu th?c hiên nhim vij nàm 2021
Thrc hin t& chiiang trInh kim tra, giám
sat và Quyt djnh 833/QD-TLD ngày
17/4/20 18 ye ban hàrih Quy djnh giám sat
trong t chirc cong doàn; Hirrng dn s
Xây dmg k hoach và t chirc kim tra,
78/HD-UBKT ngày 27/5/2021 cüa UBKT
giám sat theo quy djnh
Tong Lien doân ye thirc hin kim tra,
giám sat vic chi h trçr khn cp cho doàn
viên, NLD bj ánh hu&ng bii djch bnh
Covid-19 trong dçt büng phát djch 1n thu
4 ti'i ngày 27/4/2021.
Thrc hin t& quy djnh v cong doàn giái
quyt và tham gia giâi quyt khiêu ni, t cáo
COng tác giãi quyêt khiêu nn, to CaO
ban hnh kern theo Quyêt djnh s 333/Qf)TLD ngáy 28/02/2020 cüa TLD

Cong doân cp trén c sâ th chCrc kim tra
tài chInh cüng cap

Thành l.p mâi Ban N cong qun chüng

UBKT

Dtt chi tiêu theo quyt djnh s6 2270/QDTLD ngày 18/3/2021 cüa TLD v/v giao chi
tiéu thrc hiên nhiêm vu nàm 2021

T chrc các hoat ctng chäm lo, báo v quyn, Trin khai có hiu qua Nghj quy& 6b/NQhi Ich hqp pháp, chInh dáng cüa lao ctng nrr
TLD BCH TLD ngày 29/01/2011 v cong
tác 4n dng ni CNVCLD thii k' dy
To chirc các hoat dng v bInh ding giâi, vi sij rntnh CNH-1-IDH dt nwrc; Chi thj 03/CTtin bi cüa phi nt, dan s, süc khóe sinh san, TLD ngày 18/8/20 10 cüa TLD v dy
m.nh phong trào thi dua "Giói vic ni.râc,
gia dInh, trê em

Ban
Nil' cong

5

34

35
Cong tác
tuyên giáo
(40 dim)

36

dam vic nhà" và Kt luân S6 1500b/KLTLD ngày 08/01/2021 v vic tip tjc thrc
hin NQ 6b và chi thj so 03 trong nir
CNVCLD trong tInh hinh mdi.
- Các chi tiêu cüa Chucmg trinh, KH thc
hin các chi thj, Nghj quyêt, chin krqc cüa
Dâng, ChInh phü ye cong tác bInh ding
gici, dan s6, gia dInh vã tré em"
Chucing trInh s6 01/CTr-TLD ngày
Kt qua hoit dng chi.ro'ng trinh day mnh
26/8/2020 cüa Ban Chip hành TLD khóa
cong tác truyén thông Cong doàn Vit Nam
XII v "D.y m?nh cOng tác truyn thông
dn näm 2023
COn doàn Vit Nam dn näm 2023"
Quyêt djnh s6 705/QD-TTg ngày
25/5/2017 cüa Thu ti.ràng ChInh phü ban
hành chrnmg trInh ph6 bién giáo diic pháp
Hoat dng tuyén truyn ph6 bin giáo dic
1ut giai don 2017 — 2021 và Quy& djnh
pháp 1ut và nâng cao trInh do h9c
23 1/QD-TTg .ngây 13/02/20 15 ban hành
Dé an "Day mtnh các hot dng h9c tp
Ban
su6t däi trong cong nhân lao dng tai các
Tuyên giáo
doanh nghiêp dn näm 2020"
Chi thj s6 52-CT/lW cüa Ban BI thu
Trung wing Dáng (khóa XI) v "Tang
cu&ng sr lânh do cüa Dãng dôi vâi cong
Các hott dng nâng cao d&i s6ng van hóa tác nâng cao di s6ng van hóa tinh thAn
tinh thAn cho CNVCLD
cho CNLD khu cong nghip, khu ch
xut" và Quyt djnh sO 1 780/QD-TTg v
"Xây drng d?yi sOng van hóa cOng nhân ô
các khu cOng nghip dn näm 2015 djnh
hithng dn nàm 2020".
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37

38

Cong tác
van phông
(20 dim)

K hoach S6 88/KH-TLD ngây 03/02/2021
kê hoach to chüc các ho?t dng Tháng
Cong nhân nAm 2021
Kê hoach so 58/KH-TLD ngày 19/8/2020
k hoch xây dirng lirc luqng nOng c6t d.0
tranh, phân bác các quan diem sai trái, thu
dich ye to chüc Cong doàn Vit Nam.

39

Thixc hiên ch do báo cáo djth kS' vài T6ng Lien Theo quy djnh 1012/QD-TLD ngày 19/8/2011
.
.
doân
cüa TLD ye chê d thông tin báo cáo

40

- Ban hãnh và thirc hin có hiu qua K hoch
áng d1g CNTT trong hot dng cOng doãn:
- Vic sr ding phn mêm tong hqp s6 1iu Van phông
D6i mài cong tác chi dao và vic üng dung cong
hoat dng cong doàn và scr dung phân rnêm
ngh thông tin vào hot dng cOng doàn
V5n phOng din tü tói mt s6 cap trên Co sâ
- Phôi hçp triên khai hi nghj trrc tuyn giUa
TLD vOi các dja phuong

Mic 1

Tiêu chI xây dirng và nhân rng mô hInh, din hInh tiên tiên và khen thui'öng (70 diem)
1

Cong tác
thi dua
(50 dim)

Kt qua hoat dng Tháng cong than 2021 và
chwmg trInh 75 nghIn sang kiên viiçfl khó
phát triên
Cong tác nghiên ciru, nm b.t, phân ánh du
1un x hi trong CNVCLD gàn vâi cong tác
bâo v nn tang tu tu&ng cüa Dãng, dâu tranh
phân bác các quan diem sai trái thu djch cüa
tO chüc Cong doãn.

2

K k& giao ixfcc thi dua ti C%Im, Kh6i thuc Co k hoch và k giao uóc thi dua du nm
TLD
tti các Cm, Khôi thi dua thuc TLD
Co k hoch chi d?o các Cum, Khi thi dua
thuOc LDLD tinh, thành ph6, cong doàn ngành Van phông
Ban hành k hoch và t6 chirc phát dng phong
1W, cOng doàn Cty trirc thuc TLD trin khai
trào, k kk giao ixâc thi dua hang näm t?i co s&
phát dng thi dua, k giao uóc thi dua

7

3

4

5

Cong tác
Mien thu'ó'ng
(20 diem)

Co It nht boat dng ton vinh, biu duong,
Hoat dng ton vinh, biu drong, nhân rng
nhân rng diên hInh tiên tiên cap tinh,
dién hInh tiên tiên
thnh phô và tixcYng &rong
Co mô hInh m&i, cách lam hay disqc giri
Nhân rng rnô hInh rnó'i, cách lam hay
thiu nhãn rng tai Hi nghj so kit, tong k&
thi dua Cm, Khôi thuc TLD.
Trin khai có hiu qua các phong trào, Co
T chüc các phong trào do Tng Lien doàn và
tãc dng tIch crc den sr phát trin kinh té tinh, ngành phát dng
xâ hi dja phuung, ngành và các don vj.
Co cá nhân duioc nhn Bang Lao dng
sang tao

6

Phong trão Lao dng giöi; Lao dng sang tao

7

Thrc hiên K hoach s 88/KH-TLD ngày
03/02/2021 cUa Doàn Chü tjch TLD ye to
chüc Chircrng trInh "75 nghIn sang kiên,
vixçrt khó, phát trin"
Hiu qua các phong trào thi dua gop phn phát Thirc hin K hoach s 130/KH-TLD ngày
triên kinh t - xâ hi
01/9/2021 ci.ia Doàn Chü tjch Tng Lien
doàn Lao dng Vit Nam v t chüc Phong
trào thi dua "Cong nhân, viên chz,'re, lao
11;
vcqt khó, sang tçio, quyé't tam
chiên thäng dgi djch Covid-19"

8

H so, thu tic xét khen thi.thng

9

DÔI tung uu tiên dugc khen tlur&ng

H so trInh khen thi.rO'ng cp TLD và khen
thithng Nba nuâc dam bâo dung quy djnh và
thi h?n; cht hrçing thm djnh dat yêu cAu
Co t' 1 khen thu6ng cho doàn viên là lao
dng trirc tip, can b, cong chtc, viên
chirc không gi chirc vii lAnh dao tir 15%
tr& len

8

Tiêu chI hoyt dng ni b (30 diem)

Mic III

1

Hott &ng sa kit, thng k& thi dua Ciim, Kh

Ni b doàn kt, không có don thu khiu

Cong tác
nôi b

cym, kh6i
(30 dim)

Tham gia dy dü, dung thành phn các Cym, Khi
cuc hçp do Ciim, Khi to chüc
tru&ng

2

Hot dng ni bO don vj

n.i, to cáo d TLF) phâi tin hành xác minh
Va có kêt 1un vi phm; không Co can bô
chuyên trách & cong doàn cp tinh, thành
phô, cOng doãn ngành TW, cOng doàn
Ttng COng ty thuc TLD bj k' 1ut tü
cânh cáo trâ len.

UBKT

9

Phi Iic s 02
BANG TIEU CHI THI DUA KHOI CAC BAN
THUOC TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM NAM 2019
40 /HD-TLD ngày oItháng 11 nám 2021,)
(Kèin theo Hu'&ng dan
so:

Ni dung tiêu dii

Mic

Diem

Is

.n

I

Ket qua thrc hiçn izI,im vi chuyen mon
thrc hin chizcmg trInh, k hoch cong
Kt
tác duçic Thithng trirc Doàn ChU tjch phé duyt.
Viêc tham mixu thirc hin các nhim v11 mdi, khó,
dt xut.
Cong tác huàng dn, theo döi, dOn d&, h trçT các
cAp cong doàn tir tinh, thành ph, ngành dn các
co sO'; vic phi hqp vâi các ban, don vj trong
cong tác.
Co ni
T chü'c phong trào thi etua có hiu
dung, phwo'ng thá'c hoçd d(3ng dôi mO'i, sang 4w,
CO mô hIn/z, dim hlnh w sá'c Ian tOa, dd nhân
r3izg hoc cO th nhân r3ng trong Khi.
the n3i b3 ( tJuc chip hành pháp lut, /g'
lut, kj' cu'crng, tác phong cOng tác, thylc hin van
hOa cOng sO', doàn kIt ni bç5, nOng cao trInh do
can bç5, tharn kháo kit
hogt dng cza tl chic
DOng, doàn the'...)
Tlng cOng
qua

2

chuãn

300
1
80

70

qua,

70

Cong

III

30

qua

400

Phui 1iic s 03
BANG TIEU CHI THI DUA KilO! CAC DON VI
TRC THUQC TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM NAM 2019
/HD-TLD ngày 051háng 11 nárn 2021,)
(Kern theo Hwóng dan so:
Miic

Ni dung tiêu chI
Kit qua t/ii'c Izin nhirn vy chuyên mon

2

III

Kt qua thirc hin chng trInh, k hoch cong
tác, các chi tiêu kinh t, chuyên mOn duçic
Thtr?mg tr1rc Doãn Chü tjch phê duyt.
Vic tham muu thirc hin các nhim vi mài, khO,
dt xut.
Vic thrc hin các nhim vi chuyên môn, xã hi
(ngoai nhim vi chInh theo chüc nang) do Tng
Lien doàn chi do hoc phéi hcip thrc hin vth
các cp cong doàn và doanh nghip, t chirc khác.
TEi chác phong trào thi etua có hiu qua, có n3i
dung, phwo'ng thá'c hoçit d(3ng dái môi, sang 4w,
có mô hlnh, din hInh 4w sfrc lan tOa, dâ nhân
r3ng hoc cô th nhân r3ng trong Khtii.
Cong tác n5i b3 (j thic chdp hành pháp luçU, /g'
lut, k" cwcrng, tác phong cOng tác, thy'c hin van
hóa cOng s&, doàn kIt ni bç5, nâng cao trInh do
can b5; tharn kháo kit qua hoyt dng cüa tl chic
Dáng, doàn thi...)
Tdng cong

Diem chuãn
300
150

80

70

70

30

400

(Phi luc so 04)
BANG C CAU CHAM DIEM
CUA CAC BAN, VAN PHONG, UBKT TONG LIEN DOAN NAM 2021
(Kern theo Htthng dan s: 40 /HD-TLL) ngàyo5tháng 41 nãrn 2021)

TT

1
2
3
4
5

6
7

8
1
2
3
4
5

1
2
3

4
5

6

Diem
chm
(10 dim)
BAN TO CHUC
1,5
Kt np doàn viên cong doàn
1
Thành 1p CDCS tai doanh nghip có tü' 25 cong nhân,
lao dng trô len
1
GiOi thiu doàn viên cong doàn ixu tü cho Dáng xem xét
kt np
1,5
Xp loi Cong doàn cap trên trirc tiêp ca sâ
1
Xp loai Cong doàn Co sà
1,5
Cong tác dào t?o, bi thrông can b cong doàn chü chOt
cap cci sâ
1,5
Cong tác sp xêp, kiin toàn to chirc, b may
1
Cüng c, kiên toân các t chüc yêu kern
(10 diem)
BAN TAI CHINH
2
ThudoànphIcôngdoàn
2
Thu kinh phi cong doàn
Co them doanh nghip thrc hin vic np kinh phi cong
1
doàn qua tài khoãn Cong doàn Vit Nam.
Hoit dng tài chInh lành m?nh, chi tiêu
3
dung quy djnh
2
Mua sam, quãn 1, sir dung tài san cong doàn ch.t chë,
hiu qua
BAN QUAN H LAO DQNG
(10 diem)
K mâi thOa i.râc lao dng tp th tti doanh nghip có t
1
chüc COng doàn (k lan dâu)
1
s6 thöa lsâc lao d4ng dat l°ai B trâ len
D6i thoai, thucing lucmg vài ngithi sr ding lao dng diu
0,5
chinh tang giá trj büa an ca len bang và cao hon 15.000
dông
Cong tác phông nglra, giâi quyt tranh chp lao dng tp
1
the, ngirng vic t.p the, dInh cong
To chirc triên khai các hoat dng dôi mOi và nãng cao hoat
1
dng cOng tác an toàn v sinh lao dng; Hix&ng üng
Thang hành dng ye An toàn v sinh lao dng näm 2021
Triên khai Phong trào "Xanh — Sach - Dçp, Bâo dam an
1,5
toàn v sinh lao dng"; Hthng üng các hoat dng tháng
hành dng vi môi tru?ing vâ ngày môi tnrng the giâi 5/6
nàm 2021
Nôi dung tiêu chI

7

8

1
2
3
4
5
6

1
2

3
4

5
6
7

1
2

3
Cong tác chi dao và trin khai các giãi pháp phông chng
djch bnh Covid -19 và chAm lo doàn viên, nguii lao
dng bj ánh huô'ng bâi djch bnh Covid -19
1
T ch(rc Hi nghj can b, cong chüc; Hi nghj ngtrt'Yi lao
dng; TO chüc dôi thoai tai no'i lam vic
(10 diem)
BAN CHINH SACH PHAP LUT
3
Cong tác tham gia xây dmg chInh sách — pháp lut
2
Cong tác theo döi tlnh hInh thi bath pháp 1ut, tham gia
kiêm tra, thanh tra, Øám sat, phãn bin xä hi.
2
T chi'rc dào tao, bôi duOng nghip v,i ye chInh sách pháp
lut, cong tác phô biên, Øao diic chInh sách pháp 1ut
1
Cong tác tham miru ye phát triên vic lam và bào dam
vic lam và bào dam vic lam ben vttng
1
Cong tác nghiên ciru khoa h9c, Cong ngh và dôi mói sang
tao phic vi cUa to chüc côn,g doàn
1
Thirc hin chrning trInh phôi hçip vâi các to chüc có lien
quan (BHXH, LDTBXH)
(10 dim)
BAN N CONG
Ni dung Hithng dn và báo cáo djnh k5', dt xut chtt
lucing, dung thai han qui djnh
Tham gia kiêm tra, giám sat vic thirc hin chInh sách cho
lao dng ntt; Thüc day xây dmg nhâ trè mâu giáo cho con
CNLD ti KCN, vn dng DN và các don vi tài trçv trao
2
qua, h trq trang thiêt bj do dung h9c tp cho nha tru&ng,
Co sâ nuôi dy tré; Triên khai Quyêt djnh sO 3345/QDTLD ngày 11/10/202 1 ye chi ho trq tré em mô côi là con
doàn viên cong doàn tü vong do djch Covid - 19
Thi,rc hin tot Phong trào thi dua GiOi vic nithc, dam vic
1
nhà (bao gôm cong tác khen thtr&ng)
Thrc hin mt trong nhU'ng mô hInh (Sirc khOe cüa ban;
trai he cho con CNVCLD; Lê cuâi tp the; Din dan giáo
1
diic dci song gia dInh trong CNLD; Mo hInh phông vat
trtr sOa
To chirc hoat dng lan cp tinh, ngành hoc có sang tao
trong chi dao hoat dng hrâng rng các ngày kS' nim.
Thirc hin chuong trInh pMi hqp vói Hi LHPN tinhl Ban
1
vi sir tiên b Phii nü tinh, ngành dat hiu qua
Dat chi tiêu &rgc giao v thành 1p Ban N cong qun
2
chüng
BAN TUYEN GIAO
(10 dim)
Kêt qua hoat dOng chuong trInh dy math cong tác truyn
3,0
thông Cong doàn Vit Nam den näm 2023
Hoat dng tuyên truyn ph bin giáo dic pháp lust và
2,0
nâng cao trInh dc hçc vn

3
4
5

1
2
3
4

1
2
3

4
5

6

7
8

1,5
Các ho.t dng nâng cao diii sng van boa tinh thAn cho
CNVCLD
2,0
Kt qua hoat dng Tháng cong nhân 2021 và chung
trInh 75 nghln sang kiên vixqt khó phát triên
1,5
Cong tác nghiên cüu, nàrn bat, phán ánh du 1utn xä hi
trong CNVCLD gän vOi cong tác bâo v nén tang tis
tuông eüa Dãng, dau tranh phân Mc các quan diem sai
trái thu djch cUa to chirc Cong doàn.
(10 dim)
VAN PHONG UY BAN KIEM TRA
3
Cong doàn cp trén Co so t chüc kim tra tài chInh cüng
Ca
2
Kiêm tra tâi chInh ti cong doàn Ca sO khu v1rc ngoài nhà
niz&c
2
Xây dirng ké hoch và to chüc kiêm tra, giám sat theo quy
dlnh
Cong tác giâi quyêt khiu nai, to cáo và tham mixu xi:'r 1
3
k" Iuât
VAN PHONG
(10 diem)
1,5
Thrc hin ch d báo cáo djnh k' vOi Tng Lien doàn
f)i mOi cong the chi do và vic 1rng dimg cOng ngh thông
0,5
tin vào hot dng cong doàn
K kêt giao i.roc thi dua ti Cim, Khôi thuc TLD; ban
0,5
hành kê hoch và to chire phát dng phong trào, k) kêt giao
uOcthduahàngnmticosO
To chüc hoat dng ton vinh, biu dixang, nhân rng diên
1
hInh tiên tiên
Thirc hin Kê hoach so 88/KH-TLD ngày 03/02/2021 cüa
2
Doàn Chü tjch TLD ye tO chüc Chi.rong trInh "75 nghIn
sang kiên, vuçt khó, phát triên"
Thc hin K hoach s 130/KH-TLD ngây 01/9/2021 cüa
2
Doàn ChU tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye to
chüc Phong trào thi dua "Cong nhân, viên chrc, lao dng
nO 1?C vixçlt kho, sang tao, quyêt tam chiên thing cti djch
Covid-19"
H so; thu tic xét khen thrOng
2
Di tixqng iru tiên dirçic khen thithng
0,5
TONG CQNG
80 dim

3

