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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số: 424/LĐLĐ-CSPL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 28 tháng 10 năm 2019 

 
 

  

 
 

 

Kính gửi:  

- Các liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố; 

  - Các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh; 

  - Các công đoàn cơ sở trực thuộc. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 2106/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2017 của Đoàn Chủ tịch 

Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn; 

Để kịp thời đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng cho những cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”, Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai làm hồ sơ đề nghị tặng 

Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn cho các cá nhân đoàn viên công đoàn 

đạt được một trong các tiêu chuẩn sau: 

 1. Đạt giải Nhì, Ba tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII 

(2018-2019): có danh sách kèm theo Quyết định công bố giải thưởng của Ban Tổ chức 

Hội thi.  

Lưu ý:  

+ Nếu giải pháp đạt giải có từ 02 tác giả trở lên thì chỉ xét khen thưởng cho 01 

cá nhân có tỷ lệ đóng góp cao nhất. 

+ Đối với những giải pháp đạt giải Khuyến khích của Hội thi thì các tác giả 

xem xét áp dụng tiêu chuẩn quy định tại Mục 2 của văn bản này. 

 2. Có đề tài khoa học cấp cơ sở, sáng kiến (gọi tắt là giải pháp) được ứng dụng 

vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, được cấp có thẩm quyền công nhận 

và giá trị làm lợi tính theo từng đối tượng cụ thể sau: 

 2.1. Đối với đoàn viên là công nhân, viên chức, lao động có trình độ chuyên môn 

từ cao đẳng trở xuống, không giữ chức vụ lãnh đạo, có từ 1 giải pháp trở lên với tổng 

giá trị làm lợi từ 80 triệu đồng trở lên hoặc 3 năm liên tục có giải pháp, sáng kiến với 

tổng giá trị làm lợi từ 120 triệu đồng trở lên; 
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 2.2. Đối với đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, lao động có trình độ 

chuyên môn từ đại học trở lên, không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, có từ 1 giải pháp 

trở lên với tổng giá trị làm lợi từ 150 triệu đồng trở lên; 

 2.3. Đối với đoàn viên là cán bộ lãnh đạo quản lý giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 

phụ cấp từ 0,3 trở lên đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp và giữ chức vụ Giám đốc, 

Phó Giám đốc doanh nghiệp và tương đương trở lên đối với các loại hình doanh nghiệp) 

có từ 1 giải pháp trở lên với tổng giá trị làm lợi từ 200 triệu đồng trở lên hoặc có giải pháp 

cải tiến quản lý về tổ chức sản xuất áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội 

cao được cấp tỉnh, bộ, ngành trung ương công nhận. 

 2.4. Đối với những đề tài khoa học cấp tỉnh, Bộ có nhiều thành viên tham gia 

sau khi được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội 

cao, được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi ứng dụng đề tài khoa học đó xác nhận thì 

tác giả là Chủ nhiệm đề tài và thành viên có mức đóng góp trên 60% cho đề tài được 

xem xét đề nghị khen thưởng. 

2.5. Đối với những đề tài khoa học cấp nhà nước có nhiều thành viên tham gia, 

sau khi được nghiệm thu và được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế-xã 

hội cao, được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi ứng dụng đề tài khoa học đó xác nhận 

thì tác giả là Chủ nhiệm đề tài và thành viên có mức đóng góp trên 50% cho đề tài 

được xem xét đề nghị khen thưởng. 

 2.6. Đối với đề tài lớn phải nghiên cứu nhiều năm hoặc phải chia làm nhiều đề 

tài nhánh, nếu đề tài nhánh được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc và mức độ đóng góp 

trên 30% cho đề tài lớn thì tác giả là chủ nhiệm đề tài nhánh cũng được xem xét đề nghị 

khen thưởng. 

 2.7. Đối với các sáng kiến ở các đơn vị không xác định được cụ thể giá trị làm lợi 

nhưng đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao, phạm vi 

ảnh hưởng rộng đến cấp tỉnh, được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi ứng dụng đề tài 

khoa học đó xác nhận hoặc cơ quan quản lý khoa học của tỉnh, Bộ xác nhận thì tác giả 

của sáng kiến đó được xem xét đề nghị khen thưởng. 

 3. Hồ sơ đề nghị Bằng Lao động sáng tạo gồm có: 

 3.1. Tờ trình của Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh; LĐLĐ huyện, 

thị xã, thành phố và CĐCS trực thuộc; 

 3.2. Danh sách trích ngang và tóm tắt các giải pháp, sáng kiến của các cá nhân 

được đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo (mẫu kèm theo); 
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 3.3. Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận của các cấp 

trình khen thưởng (mẫu kèm theo); 

 3.4. Văn bản công nhận giải pháp, sáng kiến gồm: 

 + Văn bản công nhận sáng kiến hoặc quyết định công nhận sáng kiến của cấp 

có thẩm quyền;  

+ Bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có); 

+ Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ, ngành trung ương, 

Nhà nước kèm theo quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu;  

 + Văn bản xác nhận hiệu quả kinh tế, xã hội của đơn vị ứng dụng đề tài, sáng kiến; 

  + Giấy chứng nhận giải pháp đạt giải các cuộc thi khu vực và quốc tế; các hội thi 

cấp quốc gia và cấp tỉnh. Đối với những giải pháp của nhóm đồng tác giả thì phải có 

giấy uỷ quyền để đề nghị khen thưởng cho 01 cá nhân (có xác nhận của Thủ trưởng 

đơn vị và CĐCS).    

 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn khẩn trương triển khai 

và gửi hồ sơ đề nghị về LĐLĐ tỉnh trước ngày 20/11/2019. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có vấn đề vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với đ/c Nguyễn Tài Minh-Trưởng ban 

Chính sách-Pháp luật LĐLĐ tỉnh (ĐT: 3.855280 hoặc 0905.014.555) để giải quyết./. 
 

 

 

Nơi nhận: TM.BAN THƯỜNG VỤ 

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, CS-PL. 

 

 

 
 Nguyễn Thị Hoài Lê 
 


		2019-10-28T14:34:15+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Hoài Lê<hoailecdcv@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




