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    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.                            
 
 

Công đoàn Công Thương Việt Nam đã có công văn số 362/CSPL - CĐCT 

ngày 30 tháng 10 năm 2012 về việc hướng dẫn khen thưởng năm 2012 gửi tới 

Công đoàn các đơn vị trực thuộc và phối hợp, trong những năm qua đối tượng 

khen thưởng là công nhân trực tiếp sản xuất ít được đề nghị khen. Vì vậy, năm 

2012, Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam hướng dẫn bổ sung 

về tiêu chuẩn khen thưởng đối tượng công nhân trực tiếp như sau:  

1. Tiêu chuẩn tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối 

với công nhân trực tiếp sản xuất: 

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

được tặng bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam. Ưu tiên những  cá 

nhân có sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất. 

2. Tiêu chuẩn tặng bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam đối 

với công nhân trực tiếp sản xuất:  

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt đoàn viên công đoàn xuất sắc. Ưu tiên 

những  cá nhân có sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất. 

Các đơn vị đề nghị khen thưởng cá nhân Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam phải có 30% công nhân lao động sản xuất trực tiếp; Cá nhân đề nghị Công 

đoàn Công Thương Việt Nam phải có 30% công nhân trực tiếp sản xuất. 

Vì vậy đề nghị các đơn vị chú ý hướng dẫn đơn vị trực thuộc tổng hợp gửi 

về Công đoàn Công Thương Việt Nam đúng thời gian quy định./. 
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