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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số: 59/KH-LĐLĐ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 05  tháng 3 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức biểu dƣơng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-TLĐ ngày 28/9/2020 của Đoàn Chủ tịch 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chương trình công tác trọng tâm năm 2021, 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ 

tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 trong các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình gia đình CNVCLĐ 

tiêu biểu toàn tỉnh, đạt thành tích cao trong lao động sản xuất, công tác, học tập và 

giúp đỡ cộng đồng; vượt khó vươn lên, làm kinh tế giỏi, chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy 

con ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh nhân 

kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021). 

2. Khẳng định vai trò của gia đình CNVCLĐ trong việc gương mẫu thực hiện 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo tồn, phát huy 

truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam và sự đóng góp tích cực, hiệu 

quả của gia đình CNVCLĐ trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. 

3. Việc lựa chọn, giới thiệu các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu phải đảm bảo 

công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. Việc 

tổ chức hội nghị biểu dương phải đảm bảo thiết thực, trang trọng và tiết kiệm. 

II. HÌNH THỨC BIỂU DƢƠNG  

1. Liên đoàn Lao động tỉnh:  

Tổ chức hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn tỉnh. 

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở:  

Căn cứ tình hình thực tế của các ngành, địa phương, đơn vị để quyết định 

hình thức biểu dương phù hợp ở cấp mình. Khuyến khích các đơn vị phối hợp với 

chính quyền đồng cấp để tổ chức hội nghị biểu dương vào dịp kỷ niệm 20 năm 

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2021. 

III. ĐỐI TƢỢNG BIỂU DƢƠNG  

 Là gia đình đoàn viên, CNVCLĐ đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tiêu biểu 

cho các nhóm đối tượng sau đây: 

 - Gia đình CNVCLĐ có cả hai vợ chồng đều là người lao động trực tiếp ở 

các doanh nghiệp vượt mọi khó khăn, đảm bảo việc làm, chia sẻ trong cuộc sống 

và quan tâm giáo dục con cái học tập tiến bộ; 
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 - Gia đình nữ CNVCLĐ là điển hình trong việc giúp đỡ anh, chị, em trong 

gia đình học tập, tạo việc làm ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc; 

 - Gia đình CNVCLĐ có vợ/chồng công tác tại biên giới, hải đảo, vùng sâu, 

vùng xa hoặc gia đình có vợ/chồng thường xuyên phải công tác xa nhà nhưng luôn 

hỗ trợ, động viên nhau trong công tác, sắp xếp cuộc sống gia đình, chăm lo con cái 

học tập tiến bộ; 

 - Gia đình CNVCLĐ có vợ/chồng bị tai nạn lao động (chết hoặc thương tật 

nặng được hưởng trợ cấp hàng tháng) vượt mọi khó khăn nuôi dạy con tốt; 

 - Gia đình CNVCLĐ điển hình trong việc phụng dưỡng, chăm sóc ông/bà/ 

bố/mẹ/con/cháu mắc bệnh hiểm nghèo hoặc ốm đau nằm viện dài ngày. 

IV. TIÊU CHUẨN, SỐ LƢỢNG, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ LĐLĐ TỈNH BIỂU DƢƠNG  

 1. Tiêu chuẩn: 

1.1. Tiêu chuẩn chung đối với gia đình CNVCLĐ tiêu biểu: 

- Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, không có thành viên bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc và học tập. 

- Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, ông bà, bố mẹ mẫu mực, con cháu 

thảo hiền; tích cực tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; không vi phạm 

chính sách dân số. 

- Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng; có 

con đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập hoặc con đã trưởng thành, tham gia 

công tác, phát triển nghề nghiệp đạt kết quả cao . 

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động của địa phương 

nơi cư trú. Đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 5 năm liên tục (từ năm 2016-2020). 

- Là gia đình tiêu biểu xuất sắc, có sức lan tỏa trong cộng đồng và đồng nghiệp, 

được tập thể suy tôn.  

 1.2. Tiêu chuẩn đối với cá nhân CNVCLĐ: 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: 

+ Gương mẫu chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; hoàn thành 

tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; tích cực tham gia hoạt động của công đoàn;  

+ Trong 5 năm (2016-2020) có ít nhất 01 lần đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua 

cấp cơ sở và được tặng 01 bằng khen của cấp có thẩm quyền (bộ, ngành, đoàn thể 

trung ương, Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh) trở lên.  

+ Riêng đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức phải có 5 năm liên tục 

(2016-2020) đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;  

- Đối với người lao động trực tiếp: 

+ Gương mẫu chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 

được đơn vị, doanh nghiệp công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; vượt khó,  
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có sáng kiến, sáng tạo được cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc các ban, ngành 

công nhận; tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn;  

+ Trong 5 năm (2016-2020) có ít nhất 01 lần được tặng các cấp, các ngành 

khen thưởng (tặng giấy khen, bằng khen) trở lên. 

 2. Số lƣợng: LĐLĐ tỉnh sẽ biểu dương tối đa 50 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. 

(Có phụ lục phân bổ cho các đơn vị kèm theo kế hoạch này). 

Căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn và số lượng phân bổ, các LĐLĐ huyện, thị xã, 

thành phố; công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, CĐCS trực thuộc lựa chọn 

các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu đủ điều kiện, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị LĐLĐ tỉnh 

xem xét, biểu dương, khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Trong đó 

cần ưu tiên đề nghị biểu dương các gia đình CNVCLĐ trực tiếp lao động, sản xuất, 

công tác, tiêu biểu cho đặc thù ngành nghề, đơn vị mình. 

 Lƣu ý: Các gia đình có nữ CNVCLĐ đã được biểu dương, khen thưởng tại 

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ và Chỉ thị số 

03/CT-TLĐ do LĐLĐ tỉnh tổ chức ngày 24/7/2020 thì không đề nghị biểu dương 

trong dịp này.  

 3. Hồ sơ đề nghị 

- Tờ trình đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh biểu dương gia đình CNVCLĐ 

tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020 (mẫu số 1); 

- Biên bản họp ban thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS  

trực thuộc xét chọn gia đình CNVCLĐ tiêu biểu đề nghị LĐLĐ tỉnh biểu dương; 

- Danh sách trích ngang gia đình CNVCLĐ tiêu biểu (mẫu số 2); 

- Báo cáo thành tích của CNVCLĐ đề nghị biểu dương gia đình tiêu biểu có 

xác nhận của ban chấp hành CĐCS, cấp ủy cùng cấp (nếu có) hoặc thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị. Yêu cầu ghi rõ quá trình phấn đấu để đạt được thành tích và những nỗ lực 

trong tổ chức, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc (từ 2016-2020). Nếu là 

nam CNVCLĐ cần làm rõ nội dung chia sẻ và hiệu quả của việc chia sẻ công việc 

trong gia đình (mẫu số 3); 

- Bản sao quyết định công nhận hoặc giấy xác nhận của UBND xã, phường, 

thị trấn nơi cư trú là “Gia đình văn hoá”; các bằng khen, giấy khen trong sản xuất, 

công tác, học tập, tham gia các hoạt động tại cộng đồng của các thành viên trong 

gia đình 5 năm (2016-2020); 

- Gửi 01 ảnh chân dung CNVCLĐ và 02 ảnh về chủ đề hoạt động của gia đình 

(gửi ảnh file mềm). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 

2016-2020 để triển khai thực hiện đến các cấp công đoàn trong tỉnh. 
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 - Lựa chọn, giới thiệu 01 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu để đề nghị Tổng LĐLĐ 

Việt Nam biểu dương tại Hội nghị của Tổng Liên đoàn. 

- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ 

tiêu biểu của LĐLĐ tỉnh, hoàn thành trước ngày 28/6/2021.  

- Giao Ban Công tác cơ sở chủ trì, phối hợp với các ban chuyên đề tham mưu 

cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch và tổng hợp, báo cáo 

kết quả với Tổng LĐLĐ Việt Nam theo quy định. 

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở 

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của ngành, địa phương, 

đơn vị để xây dựng kế hoạch tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu 5 năm 

(2016-2020), cụ thể hóa các quy định về tiêu chuẩn, số lượng gia đình CNVCLĐ 

được biểu dương của cấp mình.  

- Xét chọn gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, hướng dẫn viết báo cáo thành tích, 

lập hồ sơ đề nghị LĐLĐ tỉnh biểu dương theo số lượng đã được phân bổ, gửi về 

Ban Công tác cơ sở, LĐLĐ tỉnh trước ngày 15/5/2021, đồng thời gửi hồ sơ và ảnh 

vào địa chỉ email: bancongtaccosocdqt@gmail.com. Quá thời hạn trên, đơn vị 

nào không gửi hồ sơ coi như không đề nghị biểu dương. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 

2016-2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu có nội dung vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

phản ánh về LĐLĐ tỉnh (qua đồng chí Trương Thị Quảng Sơn, Phó Trưởng ban 

Công tác cơ sở, điện thoại: 0913456616) để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh giải quyết./. 
 

 Nơi nhận: 
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Ban Nữ công); 

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở VH-TT&DL (phối hợp); 

- Các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; công đoàn ngành, 

Công đoàn Viên chức tỉnh; công đoàn khối trực thuộc 

trung ương; 

- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh;   

- Website LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, CTCS. 

TM.BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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DANH SÁCH PHÂN BỔ BIỂU DƢƠNG 

GIA ĐÌNH CNVCLĐ TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2016-2020 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-LĐLĐ ngày         /3/2021) 
 

 I. KHỐI HUYỆN, NGÀNH (35 gia đình): 

TT ĐƠN VỊ SỐ LƢỢNG GHI CHÚ 

1 LĐLĐ thành phố Đông Hà 03 01 khu vực doanh nghiệp 

2 LĐLĐ thị xã Quảng Trị 02 01 khu vực doanh nghiệp 

3 LĐLĐ huyện Vĩnh Linh 03 01 khu vực doanh nghiệp 

4 LĐLĐ huyện Triệu Phong 03 01 khu vực doanh nghiệp 

5 LĐLĐ huyện Hải Lăng 03 01 khu vực doanh nghiệp 

6 LĐLĐ huyện Gio Linh 03 01 khu vực doanh nghiệp 

7 LĐLĐ huyện Cam Lộ 02  

8 LĐLĐ huyện Đakrông 02  

9 LĐLĐ huyện Hướng Hóa 03 01 khu vực doanh nghiệp 

10 Công đoàn ngành Y tế 02  

11 Công đoàn ngành Công thương 02 01 khu vực doanh nghiệp 

12 Công đoàn ngành Xây dựng 02 01 khu vực doanh nghiệp 

13 Công đoàn ngành Giáo dục 02  

14 Công đoàn Viên chức tỉnh 03  

 II. KHỐI TRỰC THUỘC TRUNG ƢƠNG (15 gia đình): 

TT ĐƠN VỊ SỐ LƢỢNG 

1 Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị 01 

2 CĐCS CN Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Trị 01 

3 CĐCS CN Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT tỉnh Quảng Trị 01 

4 CĐCS CN Ngân hàng Chính sách-Xã hội tỉnh Quảng Trị 01 

5 CĐCS CN Ngân hàng TMCP Đầu tư&Phát triển Quảng Trị 01 

6 CĐCS CN Ngân hàng TMCP Công thương Quảng Trị 01 

7 CĐCS CN Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Trị 01 

8 CĐCS CN Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Quảng Trị 01 

9 CĐCS Bưu điện tỉnh Quảng Trị 01 

10 CĐCS Viễn thông Quảng Trị 01 

11 CĐCS Công ty Điện lực Quảng Trị 01 

12 CĐCS Công ty Xăng dầu Quảng Trị 01 

13 CĐCS Công ty cổ phần gỗ MDF-VGR Quảng Trị 01 

14 CĐCS Công ty Thủy điện Quảng Trị 01 

15 CĐCSTV Truyền tải điện Quảng Trị 01 

(Trong đó: Khu vực HCSN 27, khu vực doanh nghiệp 23) 
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Mẫu số 1 

 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ 

LĐLĐ (CĐN) ……….……..  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

Số:         /TTr - ….. .............., ngày        tháng      năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị biểu dƣơng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu 

giai đoạn 2016 - 2020 
 

Kính gửi:        Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị 

 

 Căn cứ Kế hoạch số………/KH-LĐLĐ ngày ……/3/2021 của Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh về tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020; 

 Ban Thường vụ LĐLĐ (CĐ, CĐCS)……………đã xét, lựa chọn và đề nghị 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh biểu dương cho các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu sau: 

1. Đồng chí…………………………………………………… 

2. Đồng chí…………………………………………………… 

 Ban Thường vụ LĐLĐ (CĐ, CĐCS)…………… đảm bảo thành tích của các 

gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được đề nghị biểu dương là đúng thực tế.   

 Kính đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xem xét, quyết định./. 

 Hồ sơ kèm theo: ..................................................  
   

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi;  

- Lưu. 

 

 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 
(ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 2 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ 

LĐLĐ (CÔNG ĐOÀN, CĐCS)................... 

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH GIA ĐÌNH CNVCLĐ TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2016-2020 

(Kèm theo Tờ trình        /TT-..... ngày ......./...../2021)  

 

  

TM. BAN THƢỜNG VỤ 
(ký tên, đóng dấu) 

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đơn vị công tác, 

học tập 
Thành tích nổi bật của các thành viên 

trong gia đình  

1      

2      

3      

4      

5      
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Mẫu số 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                       …...........……., ngày ......… tháng ......… năm 2021 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH  

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị biểu dƣơng  

gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 

 

        1. Trích ngang lý lịch 

Họ và tên: .......................................................... ; Nam/Nữ :............................ 

Năm sinh........................................................................................................... 

Chức vụ, đơn vị công tác……………...............................................………… 

2. Những thành tích đạt đƣợc từ năm 2016-2020 

2.1. Thành tích của cá nhân  

 - Nêu ngắn gọn thành tích thực hiện nhiệm vụ được giao; việc chấp hành các 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Nêu rõ quá trình phấn đấu để đạt được thành tích và những nỗ lực trong tổ 

chức, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc (từ 2016-2020).  

(Nếu là nam CNVCLĐ cần làm rõ nội dung chia sẻ và hiệu quả của việc 

chia sẻ công việc trong gia đình )     

2.2. Thành tích của các thành viên trong gia đình 

-  Cần làm rõ kết quả bản thân, gia đình đạt được theo tiêu chuẩn xét chọn, 

nhóm gia đình CNVCLĐ tiêu biểu của LĐLĐ tỉnh.    

- Nêu tóm tắt những kết quả, thành tích nổi bật trong công tác, học tập và  

lao động của các thành viên trong gia đình. 

3. Các danh hiệu và hình thức đã đƣợc khen thƣởng của các thành viên 

trong gia đình từ năm 2016-2020 

3.1 Danh hiệu thi đua: 

TT 

Họ tên ngƣời đƣợc 

khen thƣởng 

(Bố/mẹ/vợ/chồng/con) 

Danh hiệu 

thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định   

công nhận danh hiệu thi đua;  

cơ quan ban hành quyết định 
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3.2  Hình thức khen thƣởng: 

TT 

Họ tên ngƣời đƣợc 

khen thƣởng 

(Bố/mẹ/vợ/chồng/con) 

Hình thức 

khen thƣởng  

Số, ngày, tháng, năm của quyết định 

khen thƣởng; cơ quan ban hành  

quyết định 

    

    

     

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ  
(Ký tên, đóng dấu) 

NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY (HOẶC THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ) 

(Ký, đóng dấu) 
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