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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VN 

Số:  362 /CSPL-CĐCT 

 
V/v Hướng dẫn khen thưởng năm 2012 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 30  tháng 10 năm 2012 

 

 

           

    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 Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26 tháng 5 năm 2004 của 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy chế khen thưởng của 

tổ chức công đoàn; 

- Căn cứ Quy chế thi đua khen thưởng của Công đoàn Công Thương Việt 

Nam kèm theo Quyết định số 246/QĐ-CĐCT ngày 29 tháng 11 năm 2007 và 

Hướng dẫn số 208/HD-CĐCT ngày 14/6/2011 của Công đoàn Công Thương 

Việt Nam về việc thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn; 

Trên cơ sở báo cáo thành tích của Công đoàn các đơn vị, Công đoàn Công 

Thương Việt Nam xem xét và đề nghị khen thưởng với các hình thức như sau: 

1. Khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn 

- Cờ toàn diện. 

- Cờ chuyên đề “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; 

chuyên đề “Văn hoá, Thể thao”; chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 

- Bằng khen toàn diện cho tập thể, cá nhân xuất sắc. 

- Bằng khen chuyên đề “Văn hoá, thể thao”, chuyên đề “Xanh - sạch - 

đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” , chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc 

nhà” cho tập thể, cá nhân 

2. Khen thưởng cấp Công đoàn Công Thương Việt Nam. 

- Cờ toàn diện. 

- Cờ chuyên đề “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; 

chuyên đề “Văn hoá, thể thao”, chuyên đề “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 

- Bằng khen toàn diện cho tập thể và cá nhân xuất sắc. 

- Bằng khen chuyên đề “Văn hoá, thể thao”, chuyên đề “Xanh - sạch - 

đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, chuyên đề “ Giỏi việc nước đảm việc 

nhà”  cho tập thể, cá nhân. 
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3. Tiêu chuẩn tặng Cờ toàn thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam và Cờ thi đua, Bằng khen của Công đoàn Công Thương 

Việt Nam cho tập thể và cá nhân (theo CV hướng dẫn số 208/CĐCT ngày 

14/6/2011 của Công đoàn Công Thương Việt Nam gửi kèm). 

Chú ý: Năm 2012 các đơn vị đề nghị tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam và Công đoàn Công Thương Việt Nam cho các cá nhân, đặc 

biệt chú ý đến đối tượng đoàn viên công đoàn là công nhân trực tiếp sản xuất.   

3.1. Tiêu chuẩn được tặng bằng khen của TLĐ đối với đoàn viên công 

đoàn là 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. 

3.2. Tiêu chuẩn được Bằng khen của Công đoàn Công Thương đối với 

đoàn viên công đoàn là công nhân sản xuất 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. 

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:   

Tờ trình của Ban Chấp hành Công đoàn có xác nhận của cấp uỷ đồng cấp, 

kèm theo danh sách (theo thứ tự ưu tiên) các tập thể, cá nhân đề nghị khen. 

- Trích ngang thành tích tập thể, cá nhân (theo mẫu gửi kèm) 

- Biên bản họp xét của Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) Công đoàn đơn 

vị. 

* Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân: 

-  Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở: theo mẫu số 1, 2, 4 và số 5;  

- Đối với Công đoàn cơ sở: theo mẫu số 1, 3, 4 và số 5 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn gửi 02 bộ hồ sơ. 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Công đoàn Công Thương gửi 01 bộ hồ 

sơ. 

* Đối với những đơn vị chịu sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ tỉnh, thành 

phố nếu  đề nghị khen Cờ Công đoàn Công Thương Việt Nam phải có hiệp y 

khen thưởng của LĐLĐ tỉnh, thành phố. 

  (Thời gian gửi hồ sơ chậm nhất đến ngày 15/12/2012) 

* Lưu ý:  

- Đề nghị các đơn vị  gửi Tờ trình, trích ngang tóm tắt thành tích của tập 

thể, cá nhân trước theo địa chỉ Email: tamlt@moit.gov.vn để kịp thời gian tổng 

hợp trình xét.   

- Công đoàn Công Thương Việt Nam chỉ xét khen thưởng cho các đơn vị 

có biên bản chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2012,  hồ sơ chấm 

điểm gửi về Ban Tổ chức của Công đoàn Thương Việt Nam trước thời gian xét 
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khen thưởng. Đối với Công đoàn Ngành địa phương và Công đoàn cơ sở phối 

hợp không cần gửi bản chấm điểm công đoàn cơ sở vững manh về Ngành. 

- Khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn đối với các Công đoàn phối hợp và 

Công đoàn ngành địa phương đề nghị xét khen thưởng qua LĐLĐ địa phương. 

Công đoàn Công Thương không giải quyết những hồ sơ đề nghị khen 

thưởng năm 2012 sau thời gian quy định. Nếu có điều gì chưa rõ xin liên hệ qua 

Ban Chính sách pháp luật Công đoàn Công Thương Việt Nam, Điện  

thoại: 04.39366271. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: CSPL, VP. 

T.M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Ngô Xuân Thạnh 
 


