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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 

 

Kính gửi: - Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc,   

        phối hợp Công đoàn Công Thương Việt Nam 

   - Công đoàn Công Thương các tỉnh, thành phố.                            

Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP 

ngày15/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 02 /2011/ TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ- CP của Chính phủ;    

Căn cứ hướng dẫn số 649/HD -TLĐ  về việc thực hiện quy chế khen thưởng của tổ 

chức công đoàn ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 

Để động viên kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua yêu nước do Nhà nước và tổ chức Công đoàn phát động; Công 

đoàn Công Thương Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế Khen thưởng của tổ 

chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 246 /QĐ- CĐCT ngày 29 tháng 

11 năm 2007 cụ thể như sau: 

1. Về đối tượng khen thưởng.  

 Các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy chế bao gồm cả đoàn viên công 

đoàn, cán bộ, công chức,viên chức, công nhân lao động và tổ chức Công đoàn trực 

thuộc, công đoàn phối hợp chỉ đạo của Công đoàn Công Thương Việt Nam.  

Trong một năm công tác, một đối tượng có thể được nhiều cấp ra quyết định 

khen thưởng với các hình thức khác nhau, nhưng trong một cấp quyết định khen 

thưởng khi đã được khen toàn diện sẽ không được khen chuyên đề hàng năm và 

ngược lại,(trừ khen thưởng vào sơ kết, tổng kết chuyên đề theo đợt, theo giai đoạn). 

Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước và những 

người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người tham gia chiến đấu, 

phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan 

y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến“. 

        Đối với cá nhân được cử đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết 

quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết 

hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên 

tiến”. Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở 

lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến” để làm căn cứ 

xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác. 



 2 

Trường hợp cá nhân thuyên chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm 

xem xét tặng các danh hiệu thi đua trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (đối 

với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên). 

Không bình xét thi đua cho các trường hợp: không đăng ký thi đua; mới tuyển 

dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên; bị xử phạt hành chính; bị 

kỷ luật từ  hình thức khiển trách trở lên. 

2. Đăng ký thi đua. 

- Hàng năm các đơn vị phải tổ chức cho tập thể, cá nhân trong đơn vị đăng ký 

thi đua. 

- Các công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc, Công đoàn cơ sở phối hợp 

và Công đoàn Công Thương các tỉnh, thành phố gửi đăng ký thi đua (theo mẫu số 11 

) về Công đoàn Công Thương Việt Nam trước ngày 15/2 hàng năm.  

- Đơn vị  nào không đăng ký thi đua thì không xét tặng danh hiệu thi đua. 
 

 3. Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sỹ thi đua được hướng dẫn như sau: 

3.1. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở“ được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu 

chuẩn sau: 

a). Là “Lao động tiên tiến”. 

b). Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có giải pháp công tác, có đề tài nghiên cứu 

hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác.  

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng 

công nghệ mới phải được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở công nhận. Hội 

đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” quyết định thành lập. 
 

3.2. Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn" được xét tặng cho cá nhân 

đạt 2 tiêu chuẩn sau đây:  

a). Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 03 lần liên tục đạt 

danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 

b) Có sáng kiến, giải pháp công nghệ hoặc công tác, đề tài nghiên cứu có tác 

dụng ảnh hưởng trong phạm vi tổ chức Công đoàn đơn vị, Công đoàn ngành Trung 

ương và do Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Tổng Công ty và Công ty hoặc đơn vị 

xem xét, công nhận. 

Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Tổng Công ty, Công ty, đơn vị do Tổng 

Công ty, Công ty, đơn vị quyết định thành lập. 

4.  Tiêu chuẩn cờ thi đua của Tổng Liên đoàn được hướng dẫn như sau: 

4.1. Cờ toàn diện của Tổng Liên đoàn xét tặng hàng năm cho công đoàn cấp 

trên cơ sở, công đoàn cơ sở thuộc công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực 

thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam đạt được các tiêu chuẩn sau:  

(Không xét cho các công đoàn cơ sở phối hợp) 
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- Đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. 

- Hoàn thành xuất sắc vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao 

trong năm; làm tốt công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến. 

   - Là tập thể tiêu biểu xuất sắc của tổ chức Công đoàn; có nhân tố mới, mô 

hình mới để các Công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở khác học tập; 

   - Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham 

nhũng và các tệ nạn xã hội khác. Không để xẩy ra tiêu cực, lãng phí trong đơn vị, 

lãnh đạo chủ chốt không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên  

- Thu kinh phí công đoàn và nộp ngân sách Công đoàn đầy đủ theo quy định 

của Tổng Liên đoàn và Công đoàn Công Thương Việt Nam. 

Lưu ý: Đối với công đoàn cấp trên cơ sở đơn vị đề nghị tặng cờ của Tổng 

Liên đoàn phải có cá nhân tặng bằng lao động sáng tạo.  

  4.2. Các chuyên đề được xét khen thưởng cờ chuyên đề của Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam: 

a). Đối tượng được xét tặng cờ thi đua chuyên đề của Tổng Liên đoàn gồm:  

Công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc 

Công đoàn Công Thương Việt Nam 

b). Hình thức khen thưởng cờ chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam gồm: "Xanh- sạch- đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", " Văn hoá, Thể 

dục, Thể thao", “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”. 

c) Số lượng và tiêu chuẩn theo quy định của Tổng Liên đoàn. 

4.3. Các chuyên đề khác được xét khen thưởng cờ thi đua khi Tổng Liên đoàn   

tổ chức tổng kết chuyên đề và được hướng dẫn khen thưởng cụ thể kèm theo kế 

hoạch tổng kết. Trường hợp tổng kết chuyên đề có thời gian từ 05 năm trở lên, đơn 

vị chủ trì phát động chuyên đề lựa chọn những tập thể có thành tích xuất sắc tiêu 

biểu đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng cờ thi đua cho các cơ sở. 

5. Tiêu chuẩn Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn hướng dẫn 

như sau: 

5.2. Bằng khen toàn diện của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được xét tặng 

cho tập thể đạt tiêu chuẩn sau: 

 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 02 lần liên tục danh hiệu Tập thể lao động 

xuất sắc, công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc Đã được tặng bằng khen của Công 

đoàn Công đoàn Công Thương Việt Nam. 

5.1. Bằng khen toàn diện của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được xét tặng 

hàng năm cho cá nhân đạt tiêu chuẩn sau:  

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc và  

chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục từ 02 năm trở lên. Đã được tặng Bằng khen của Công 

đoàn Công Thương Việt Nam. 
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6. Các chuyên đề được xét tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn Liên đoàn  lao 

động Việt Nam: 

  6.1. Đối tượng được xét tặng Bằng khen chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam: Tập thể, cá nhân ở các đơn vị cấp trên cơ sở, đơn vị trực thuộc cấp 

trên cơ sở và đơn vị cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam. 

 6.2. Hình thức tặng bằng khen chuyên đề của Tổng Liên đoàn gồm: "Xanh - 

sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động";, "Văn hoá, Thể dục, Thể thao", “ 

Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”. 

6.3. Số lượng và tiêu chuẩn theo quy định của Tổng Liên đoàn.  
 

7. Tiêu chuẩn Cờ thi đua của Công đoàn Công Thương được hướng dẫn 

như sau: 

 Cờ toàn diện của Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng cho Công đoàn 

cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc, phối 

hợp Công đoàn Công Thương Việt Nam đạt được các tiêu chuẩn sau: 

- Đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. 

- Hoàn thành xuất sắc vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao 

trong năm; làm tốt công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến. 

  - Là tập thể tiêu biểu xuất sắc của tổ chức Công đoàn; có nhân tố mới, mô 

hình mới để các Công đoàn cơ sở khác học tập; 

   - Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham 

nhũng và các tệ nạn xã hội khác. Không để xẩy ra tiêu cực, lãng phí trong đơn vị, 

lãnh đạo chủ chốt không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên . 

- Thu kinh phí công đoàn và nộp ngân sách Công đoàn đầy đủ theo quy định 

của Tổng Liên đoàn và Công đoàn Công Thương Việt Nam. 

Lưu ý: Đối với Công đoàn cơ sở phối hợp đề nghị tặng cờ của Công đoàn 

Công Thương Việt Nam phải có hiệp y của Liên đoàn  Lao động tỉnh. 

8. Tiêu chuẩn Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương 

Việt Nam được hướng dẫn như sau: 

8.1. Bằng khen toàn diện của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt 

Nam được xét tặng cho tập thể đạt tiêu chuẩn sau: 

- Đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 02 lần liên tục danh hiệu Tập thể lao 

động xuất sắc. 
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8.2. Bằng khen toàn diện của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt 

Nam xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt tiêu chuẩn sau:  

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đoàn viên công đoàn xuất sắc, đạt danh hiệu 

chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục từ 02 năm trở lên. Đã được tặng giấy khen của Công 

đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Công ty. 

9. Các chuyên đề được xét tặng cờ và bằng khen của Công đoàn Công 

Thương Việt Nam hàng năm gồm:  Chuyên đề "Xanh- sạch- đẹp, Bảo đảm an toàn 

vệ sinh lao động", " Văn hoá, Thể dục, Thể thao" và "Giỏi việc nước, Đảm việc 

nhà". 

  9.1. Đối tượng được xét tặng cờ và bằng khen chuyên đề của Công đoàn Công 

Thương Việt Nam gồm: 

 - Tập thể, cá nhân ở các đơn vị cấp trên cơ sở, đơn vị cơ sở trực thuộc cấp trên 

cơ sở và đơn vị cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam. 

 9.2. Ban Chính sách-Pháp luật xây dựng tiêu chuẩn tặng cờ và bằng khen 

chuyên đề "Xanh - sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"; Ban Tuyên giáo 

xây dựng tiêu chuẩn tặng cờ và bằng khen chuyên đề "Văn hoá, Thể dục, Thể thao" 

và Ban Nữ công xây dựng tiêu chuẩn tặng cờ và bằng khen chuyên đề “ Giỏi việc 

nước, Đảm việc nhà” tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt 

Nam và hướng dẫn các cấp Công đoàn  thực hiện. 

10. Số lượng cờ và bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

hàng năm. 

10.1 Số lượng cờ toàn diện:  

- Cờ toàn diện đối với công đoàn cơ sở: 

 Hàng năm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng cờ thi đua cho Công 

đoàn cơ sở trực thuộc cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công 

Thương Việt Nam với số lượng không vượt quá 20% tổng số Công đoàn cơ sở được 

tặng cờ của Công đoàn Công Thương Việt Nam. 

b) Cờ toàn diện đối với công đoàn cấp trên cơ sở  

Hàng năm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng cờ thi đua cho công 

đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam với số lượng 

không vượt quá 20% tổng số công đoàn cấp trên cơ sở được tặng cờ của Công đoàn  

Công Thương Việt Nam.  

10.2 Số lượng bằng khen toàn diện:  

- Tập thể (bao gồm công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn 

cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở): 

Tổng Liên đoàn xét tặng bằng khen toàn diện cho tập thể không quá 1% tổng 

số công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc cấp trên cơ sở và công đoàn 

cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam. 
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- Cá nhân (cán bộ, đoàn viên): Tổng Liên đoàn xét tặng bằng khen không quá 

0,02% tổng số đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam. 

11. Khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo. 

11.1. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng Lao động sáng tạo thực hiện theo các quy định 

tại Điều 14 của Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn kèm theo Quyết định số 

777/QĐ/TLĐ ngày 26 tháng 5 năm 2004.. 

 12.2. Đối với đề tài lớn, nếu đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo cho các 

đồng tác giả tham gia thì phải xác định được những đề xuất, sáng kiến, sáng tạo và 

hiệu quả kinh tế, xã hội của từng tác giả đóng góp trong đề tài lớn.  

 13.3. Đối với các giải pháp cải tiến quản lý tổ chức sản xuất mang tính mới trong 

ngành hoặc địa phương, có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ 

thuật hoặc lợi ích xã hội phải có văn bản công nhận của Sở Khoa học, Công nghệ địa 

phương hoặc cơ quan  quản lý khoa học công nghệ của Bộ, Ngành TW. 

12. Thẩm quyền quyết định khen thưởng được hướng dẫn như sau: 

12.1. Công đoàn Công Thương Việt Nam xem xét và đề nghị Tổng Liên đoàn 

khen thưởng danh hiệu và hình thức như sau: 

a). Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn; 

b). Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn; 

c). Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn; 

d). Bằng Lao động sáng tạo; 

          đ). Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"; 

 12.2 Công đoàn Công Thương Việt Nam khen thưởng các danh hiệu và hình 

thức khen thưởng như sau: 

 a) Cờ thi đua xuất sắc toàn diện, cờ chuyên đề về “Văn hoá thể thao”, “Xanh 

sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”  

 b) Bằng khen toàn diện, bằng khen chuyên đề “Văn hoá thể thao”, “Xanh sạch 

đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”. 

 * Lưu ý: đối với các công đoàn cơ sở phối hợp Công đoàn Công Thương Việt 

Nam không xem xét khen chuyên đề. 

 13.  Hồ sơ đề nghị Công đoàn Công Thương Việt Nam khen thưởng (theo 

mẫu quy định tại quyết định 246/QĐ-CĐCT ngày 29/11/2007) 

 13.1. Hồ sơ đề nghị  tặng cờ thi đua và bằng khen gồm có: 

 a).Tờ trình của Ban Thường vụ (Ban chấp hành) Công đoàn cấp trên cơ 

sở, Công đoàn cơ sở và Công đoàn cơ sở phối hợp (theo mẫu số 1 );  

 b). Báo cáo thành tích tập thể cấp trên cơ sở  (theo mẫu số 2 ). Công đoàn cơ 

sở (theo mẫu số 3) 
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 c) Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn, 

Công đoàn Công Thương Việt Nam (theo mẫu số 4) 

 đ) Tóm tắt thành tích tập thể và cá nhân đề nghị tặng cờ Tổng Liên đoàn, Cờ 

Công đoàn Công Thương Việt Nam và Bằng khen Tổng Liên đoàn (theo mẫu số 5) 

  e). Gửi thư điện tử danh sách trích ngang và tờ trình đề nghị khen thưởng về 

Công đoàn Công Thương Việt Nam (quy định phông chữ  là Vntime). 

Thời hạn trình hồ sơ đề nghị Công đoàn Công Thương Việt Nam xem xét khen 

thưởng hạn cuối cùng là ngày 31 tháng 1 hàng năm. 

 Trình khen thưởng theo năm học, hồ sơ gửi về Công đoàn Công Thương Việt 

Nam chậm nhất ngày 20/8  hàng năm. 

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

 a). Tờ trình của Công đoàn cơ sở, cơ sở trực thuộc. 

 b). 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 (theo mẫu số 6); 

  c). Gửi thư điện tử danh sách và tóm tắt trích ngang đề nghị khen thưởng của 

các cá nhân về Công đoàn Công Thương Việt Nam. 

 d). Báo cáo thành tích hoạt động khoa học và công nghệ và Công đoàn (theo 

mẫu số 7); 

 đ). Văn bản công nhận giải pháp, sáng kiến gồm một trong các loại sau: 

 + Giấy chứng nhận sáng kiến hoặc quyết định công nhận sáng kiến của cấp có 

thẩm quyền;  

 + Bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; 

 + Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Nhà nước kèm theo 

quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và văn bản xác nhận hiệu quả kinh tế hoặc hiệu 

quả xã hội của đề tài đã được áp dụng vào thực tế. 

Thời hạn trình hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng lao động sáng tạo 

gửi về Công đoàn Công Thương Việt Nam chậm nhất ngày 31/ 6 hàng năm. 

 14. Đối tượng, tuyến trình khen thưởng Nhà nước qua Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam 

  Đối tượng được Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng thực 

hiện theo Thông tư số 02/2011/ TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ 

về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 

Chính phủ, cụ thể như sau: 
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a) Đối với cá nhân:  

  Cán bộ công đoàn chuyên trách ở các ban thuộc Công đoàn Công Thương 

Việt Nam, các đơn vị doanh nghiệp kinh tế  trực thuộc Công đoàn Công Thương 

Việt Nam.  

 b) Đối với tập thể:   

 - Các ban trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam. 

 Tập thể công đoàn các cấp, cán bộ công đoàn không thuộc đối tượng qui định 

tại điểm (a) và (b) trên đây trình khen thưởng Nhà nước theo tuyến Hội đồng thi đua 

của Tổng Công ty và Hội đồng thi đua của Công ty và trình lên Hội đồng thi đua 

khen thưởng Bộ Công Thương. 

15. Mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: 

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

thưởng chi.   

Mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng trong hệ thống công đoàn được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu 

chung do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết 

định khen thưởng nhân với hệ số quy định và làm tròn số lên hàng chục ngàn 

đồng, cụ thể như sau: 

 Danh hiệu thi đua  Mức tiền thưởng  

(Được tính theo hệ số quy 

định dưới đây nhân với  

mức lương tối thiểu chung) 

1.  Chiến sĩ thi đua toàn quốc 4,5 

2.  Chiến sĩ thi đua tổng Liên đoàn 3,0 

3.  Chiến sĩ thi đua cơ sở 1,0 

4.  Tập thể lao động xuất sắc 1,5 

5.  Tập thể Lao động tiên tiến 0,8 

6.  Lao động tiên tiến 0,3 

7.  Cờ thi đua của Chính phủ 24,5 

8.  Cờ thi đua TLĐ:                          +Toàn diện 

                                                    + Chuyên đề 

15,5 

10,0  

        Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành 

Trung ương;  

9.   Cờ toàn diện : 9,0 

10.  Cờ chuyên đề: 6,0 

 Hình thức khen thưởng Mức thưởng 

11.  Huân chương Sao vàng:                   - Cá nhân 

                                                         - Tập thể. 

46,0 

92,0 

12.  Huân chương Hồ Chí Minh:            - Cá nhân 30,5 
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                                                         - Tập thể. 61,0 

13.  Huân chương Độc lập hạng Nhất:  - Cá nhân. 

                                                         - Tập thể 

15,0 

30,0 

14.  Huân chương Độc lập hạng Nhì:     - Cá nhân 

                                                         - Tập thể 

12,5 

25,0 

15.  Huân chương Độc lập hạng Ba:       - Cá nhân 

                                                         - Tập thể 

10,5 

21,0 

16.  Huân chương Lao động hạng Nhất: - Cá nhân. 

                                                         - Tập thể 

9,0 

18,0 

 

 

17.  Huân chương Lao động hạng Nhì:  - Cá nhân 

                                                         - Tập thể 

7,5 

15,0 

18.  Huân chương Lao động hạng Ba:    - Cá nhân 

                                                        - Tập thể 

4,5 

9,0 

 

19.  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:  - Cá nhân 

                                                              - Tập thể 

1,5 

3,0 

20.  

 

 

 

 

Bằng khen TLĐ:      

      + Bằng khen toàn diện:             - Cá nhân 

                                                        - Tập thể 

     + Bằng khen Chuyên đề:           - Cá nhân 

                                                        - Tập thể 

 

1,0 

2,0 

0,7 

1,4 

21.  Bằng Lao động sáng tạo 1,3 

22.  Kỷ niệm chương ”Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức 

công đoàn”. 
0,6 

       Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành 

Trung ương;  

23.  Bằng khen Toàn diện:              - Tập thể. 

                                                         - Cá nhân. 

1,0 

0,5 

24.  Bằng khen  Chuyên đề:            - Tập thể 

                                                 - Cá nhân  

0,8 

0,4 

25.  Giấy khen của Công đoàn cấp trên trực tiếp 

cơ  sở và CĐCS:                       - Cá nhân 

                                                 - Tập thể 

 

0,2 

0,4 

 

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mức tiền thưởng cho các hình thức 

khen thưởng nêu trên thực hiện từ ngày 29 tháng 4 năm 2011 và thay thế văn bản số 
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68/CĐCT ngày 15/ 3 /2010 về thực hiện mức tiến thưởng áp dụng trong tổ chức 

Công đoàn.  

Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, công đoàn các cấp phản 

ánh kịp thời về Công đoàn Công Thương Việt Nam xem xét giải quyết. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Lãnh đạo Công đoàn CTVN,  

- Các ban, VP UBKT, đại diện VP phía Nam, 

- Lưu CSPL, VP 

 

T.M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Ngô Xuân Thạnh 

 

 

 

 

 
 


