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CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 

Số: 83/2012/PLX-CV-CĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012 

                                                  

 

V/v: Hướng dẫn Tổng kết 

Công tác Công đoàn năm 2012 

 

 

        

Kính gửi: Các Công đoàn Cơ sở trực thuộc 

 

 Căn cứ hướng dẫn khen thưởng năm 2012 của Công đoàn Công Thương Việt 

Nam tại văn bản số 362 /CSPL-CĐCT ngày 30 /10/2012, văn bản số 368/CSPL-CĐCT 

ngày 31/10/2012 và văn bản số 208/HD-CĐCT ngày 14/06/2011 của Công đoàn Công 

Thương Việt Nam về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế Khen thưởng của tổ chức 

công đoàn (có văn bản đính kèm).  

 Công đoàn Xăng dầu Việt Nam (Công đoàn XDVN) đề nghị các Công đoàn Cơ 

sở căn cứ nội dung hướng dẫn của Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Tổng 

kết năm 2012 cụ thể như sau: 

I. Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 

2013 (Có báo cáo ngắn gọn gửi về Công đoàn XDVN). 

II. Chấm điểm xếp loại Công đoàn Cơ sở vững mạnh và Báo cáo, phân loại 

Ủy ban kiểm tra công đoàn: (theo Hướng dẫn số 86/CĐ-XD ngày 20/10/2011 về việc 

xây dựng Công đoàn Cơ sở vững mạnh, đánh giá, chấm điểm xếp loại CĐCS hàng 

năm và văn bản số 90/XD-CĐ ngày 9/11/2011về Báo cáo, phân loại Ủy ban kiểm tra 

công đoàn của CĐXDVN) thời gian gửi về trước ngày 30/11/2012. 

 III. Công tác thi đua khen thưởng năm 2012: 

1. Khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Công đoàn Công 

Thương Việt Nam: 

- Thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản của Công đoàn Công Thương Việt Nam 

- Cờ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Cờ Công đoàn Công Thương Việt 

Nam chỉ xét tặng cho các Công đoàn Cơ sở trở lên. 

- Hàng năm Công đoàn Công Thương Việt Nam ấn định số lượng khen thưởng 

Cờ, Bằng khen cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Cờ 02 Đơn vị, Bằng khen 05 

tập thể & 05 cá nhân) và cấp Công đoàn Công Thương Việt Nam vì vậy đề nghị các 

Công đoàn Cơ sở xem xét lựa chọn những tập thể, cá nhân thực sự xuất sắc, tiêu biểu 

để đề nghị khen thưởng không quá 20% tổng số tập thể, cá nhân được đề nghị khen 

thưởng cấp Công đoàn XDVN. 
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2. Khen thưởng cấp Công đoàn XDVN: 

2.1. Tiêu chuẩn:  

a) Tiêu chuẩn Cờ Thi đua của Công đoàn XDVN: 

Cờ Công đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ xét tặng cho các Công đoàn Cơ sở và 

Công đoàn cơ sở thành viên. 

- Cờ toàn diện: 

+ CĐCS có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây 

dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh, đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh 

xuất sắc.         

+ CĐCS thành viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Công 

đoàn cơ sở và năm liền kề trước đó đã được tặng Giấy khen hoặc cờ "Chuyên đề" của 

Công đoàn Xăng dầu Việt Nam trở lên.      

- Cờ phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”: 

+ Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh - sạch - đẹp, 

bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất 

sắc.         

+ Công đoàn cơ sở thành viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

“Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của Công đoàn cơ sở và năm 

liền kề trước đó đã được Công đoàn XDVN tặng Giấy khen. 

b) Tiêu chuẩn khen thưởng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn XDVN: 

- Cá nhân đạt thành tích:            

+ Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn được quy định tại 

Điều lệ Công đoàn Việt Nam.      

+ Là điển hình tiêu biểu của đơn vị trong các phong trào thi đua: hàng năm, đột 

xuất, theo các chuyên đề; đã được tặng Giấy khen của Công đoàn Cơ sở năm liền kề 

trước đó.      

- Tập thể đạt thành tích: 

+ Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn (tương ứng) được 

quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam.  

+ Là tập thể điển hình tiêu biểu của đơn vị trong các phong trào thi đua: hàng 

năm, đột xuất, theo các chuyên đề. Nếu là Công đoàn cơ sở phải đạt danh hiệu Công 

đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; đã được tặng Giấy khen của Công đoàn Cơ sở năm 

liền kề trước đó.         

2.2. Số lượng khen thưởng: (theo phụ lục đính  kèm) 

3. Tổ chức thực hiện:  

3.1. Hồ sơ khen thưởng: 

- Thực hiện theo quy định & biểu mẫu tại văn bản số 362/CSPL-CĐCT ngày 

30/10/2012 của Công đoàn Công Thương Việt Nam. 
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- Thời gian nộp hồ sơ: 

+ Đối với hình thức khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 

Công đoàn Công Thương Việt Nam: trước ngày 30/11/2012 

+ Đối với các hình thức khen thưởng cấp Công đoàn XDVN: trước  

ngày 30/12/2012 

(Công đoàn XDVN không giải quyết những hồ sơ đề nghị khen thưởng sau thời 

gian trên). 

3.2. Tiền thưởng: 

Tiền thưởng kèm theo các quyết định khen thưởng do các cấp đề nghị khen 

thưởng chi: 

- Công đoàn Công Thương Việt Nam chi tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân 

được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng. 

- Công đoàn XDVN chi tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân được: Công 

đoàn Công Thương Việt Nam khen thưởng. 

- Công đoàn cơ sở chi tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân được:  

+ Công đoàn XDVN khen thưởng,  

+ Công đoàn cơ sở khen thưởng. 

3.3. Ngoài việc gửi Hồ sơ theo quy định trên, đề nghị các Đơn vị gửi thư điện tử 

danh sách đề nghị khen thưởng (mẫu số 01) và tóm tắt thành tích (mẫu số 05) về Công 

đoàn XDVN theo địa chỉ Email: thanhhv1@petrolimex.com.vn để kịp thời gian tổng 

hợp trình xét. 

 3.4. Lưu ý: 

- Mỗi tập thể, cá nhân chỉ được đề nghị khen thưởng hàng năm ở 01 cấp công 

đoàn khen thưởng theo một hình thức (toàn diện hoặc chuyên đề) 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu CSLĐ, VT 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Phan Thanh Sơn 
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SỐ LƯỢNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

ĐƯỢCCÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM KHEN THƯỞNG HÀNG NĂM 

(Đối với khen thưởng cấp TLĐLĐ Việt Nam, và Công đoàn Công Thương Việt Nam không 

quá 20% tổng số tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởngcấp Công đoàn Xăng dầu Việt Nam) 

 

 

 

 

STT 

 

 

 

Các Công đoàn cơ sở 

 

Số lượng khen thưởng tối đa 

 

 

Cá nhân 

 

 

Tập thể 

 

1 
Nhóm 01: CĐCS 

có từ 1.500 Đoàn viên trở lên 
16 10 

2 
Nhóm 02: CĐCS 

có từ 1.000 đến 1499 Đoàn viên 
12 8 

3 
Nhóm 03: CĐCS 

có từ 700 đến 999 Đoàn viên 
8 5 

4 
Nhóm 04: CĐCS 

có từ 400 đến 699 Đoàn viên 
6 4 

5 
Nhóm 05: CĐCS 

có từ 300 đến 399 Đoàn viên 
4 3 

6 
Nhóm 06: CĐCS 

có từ 200 đến 299 Đoàn viên 
3 3 

7 
Nhóm 07: CĐCS 

có từ 100 đến 199 Đoàn viên 
3 1 

8 
Nhóm 08: CĐCS 

có dưới 100 Đoàn viên 
2 1 

 

Các Công đoàn cơ sở căn cứ vào số lượng đoàn viên thực tế của đơn vị mình để   

xác định số lượng khen thưởng theo Nhóm quy định trên. 

 

Phụ lục  


