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                                             Mẫu số 1 
 

    Tên đơn vị CĐ cấp trên                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

 Tên đơn vị trình khen thưởng                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:.........../................               _________________ 

                             

                                                                                        ........, ngày       tháng       năm 200 

 

Tờ trình 

   V/v Khen thưởng năm...  
 

         Kính gửi: Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam 

 
 

Căn cứ  Quyết định số  246 /QĐ - CĐCTVN  ngày 29 tháng 11 năm 2007 về việc ban hành  Quy 

chế Thi đua - Khen thưởng  của Công đoàn  Công Thương Việt Nam.  

  

Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) Công đoàn.......................... đã đánh giá, tổng kết thành tích về 

hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn, về tổ chức phong trào thi đua năm...... Kính trình Ban 

Thường vụ Công đoàn  Công Thương  Việt Nam xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân sau: 

 

 Tập thể 

STT Đơn vị    Đề nghị cấp khen 

(TLĐ hoặc CĐCTVN) 
      Mức khen 

(Cờ, bằng toàn 

diện 

    hoặc chuyên đề) 

Năm khen thưởng 

liền kề 

     

     

     

 

Cá nhân  

STT Họ và tên   Chức vụ, đơn vị 
(Chỉ ghi 1 chức vụ để 

viết trên bằng khen) 

 Cấp khen 

(TLĐ hoặc 

CĐCTVN) 

Toàn diện hay 

chuyên đề nào 

Năm khen 

thưởng liền 

kề  

      

      

      

 

Chúng tôi xin bảo đảm thành tích trong báo cáo là đúng sự  thật. 

Văn bản kèm theo gồm có:  - Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân. 

                   - Biên bản bình xét thi đua. 

                   - Văn bản hiệp y (đối với CĐ chỉ đạo phối hợp) 

 

ý kiến của cấp uỷ Đảng                 T/M BTV(BCH) Công đoàn  

         (Ký tên, đóng dấu)                                                  Chủ tịch  
                (Ký tên, đóng dấu) 
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(Dành cho Công đoàn cấp trên cơ sở)                               Mẫu số 2 
         

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

 

báo cáo thành tích tập thể 

đề nghị tặng. *..........................................................   năm....... 

 
 

A. Sơ lược tình hình đặc điểm 

 

 - Tên đơn vị đề nghị khen thưởng:.................................................................................................................... 

- Tổng số Công đoàn cơ sở trực thuộc : ..............  đơn vị.    

- Trong đó: DNNN:............  , Liên doanh: ................. , Cổ phần: ................., Ngoài QD: ..............   

 - Tổng số đoàn viên..................../ Tổng số CNVCLĐ.     

                           

B. Những thành tích chủ yếu 

 

 I. Kết quả sản xuất kinh doanh:                                               Đơn vị tính: ................... 

- Doanh thu :......................................................., = ................. % KH, (=  ........ % so với năm trước liền kề) 

- Kim ngạch XNK (nếu có): .............................  USD, = ......... % KH, (= ......... % so với năm trước liền kề) 

  Trong đó: + Xuất khẩu:...................................  USD, = .........% KH, (= .......... % so với năm trước liền kề) 

                   + Nhập khẩu:..................................  USD, = ...........% KH, (= ......... % so với năm trước liền kề) 

- Nộp ngân sách: ...................................................., = ........... ...% KH, (= .........% so với năm trước liền kề) 

- Lãi ròng: .............................................................., = .......... ..% KH, (= ......... % so với năm trước liền kề) 

- Thu nhập bình quân ..................................................... ,                     (= ...........% so với năm trước liền kề) 

 

* Đối với các đơn vị Hành chính sự nghiệp: Báo cáo phần I (Là kết quả thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, chương trình, kế hoạch công tác trong năm). 

 
II. Thực hiện những quy định của chính sách, pháp luật - Bộ luật Lao động - Pháp lệnh Cán bộ 

công chức: 

  

    1. Tuyên truyền phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết, Chế độ chính sách, Pháp luật (theo hình thức tập trung): 

- Số buổi do CĐ cấp trên cơ sở tổ chức: .....................buổi, số lượt người tham gia: ............................ người. 

- Số đơn vị cơ sở trực thuộc tổ chức: ................... đơn vị, số buổi:..............., số lượt người tham gia:............. 

    2. Tổ chức thi tìm hiểu chính sách pháp luật  (nội dung, cấp tổ chức)......................................... (nếu có). 

    3. Thực hiện Quy chế dân chủ: 

- Số đơn vị đã xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở:.................... /......................  = .............  % /Tổng số đơn vị. 

- Số đơn vị đã Đại hội CNVC thường kỳ hàng năm (Đối với DNNN): ........... đơn vị = ..... %/  Tổng số đ/vị. 

- Số đơn vị đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (Đối với các đơn vị HCSN): .......đơn vị = .....%/ Tổng số. 

- Số đơn vị tổ chức Hội nghị CNLĐ (đối với các thành phần khác):....................  đơn vị = ........ %/ Tổng số. 

    4. Hợp đồng lao động: 
- Số đơn vị đã ký HĐLĐ cho 100% CNLĐ theo quy định: ..............................đơn vị  = ............ %/ Tổng số. 

- Tổng số LĐ chưa ký HĐLĐ:.........................= ................ %/ Tổng số lao động. Lý do:.............................. 

    5.  Bảo hiểm xã hội: 

- Số đơn vị đã làm sổ BHXH:............................... đơn vị = ...................... % / Tổng số. 

  Trong đó: + Đã làm sổ BHXH cho:..................người, =..............% 

                   ( Nếu chưa làm hết sổ BHXH nêu rõ lý do và dự kiến thời gian hoàn thành). 

    6. Thoả ước lao động tập thể:  

Số đơn vị ký TƯLĐTT = .................................... đơn vị = ...................% / Tổng số. 

    7.  Chỉ đạo và thực hiện Công tác Bảo hộ lao động của Ngành, TCty: 
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III . Hoạt động Công đoàn  và công tác xã hội, từ thiện: 

 

1. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm: 

- Số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc:................, làm lợi ..............................đồng. 

- Công trình chào mừng những ngày lễ lớn trong năm, kỷ niệm truyền thống............................................. 

  (Tên các công trình, Giá trị đầu tư, thu hút lao động, Cấp gắn biển (nếu có)) 

- Thực hành tiết kiệm trong năm:..................................................... đồng. 

 

2. Phong trào học tập, văn hoá, văn nghệ, thể thao: 

- Phong trào học tập (Kết quả đào tạo, bồi dưỡng trong năm): 

+ Trên Đại học ......... , Đại học:........... , Cao đẳng:.........., Trung học:..............., Công nhân kỹ 

thuật:......., tin học:........., ngoại ngữ:........, Chính trị (Cao cấp, cử nhân):......... , Chính trị (Trung cấp): ........ 

-  Giới thiệu kết nạp Đảng viên Đảng CSVN được: ................ Đảng viên. 

- Văn nghệ :  + Tổ chức tại TCty, Ngành: (Thời gian, số tiết mục, số người tham gia) 

- Thể thao:     + Tổ chức tại TCty, Ngành: (Thời gian,  số môn, số người tham gia)  

                      + Tham gia do cấp trên tổ chức: (cấp tổ chức đoạt giải nếu có). 

3. Phong trào Nữ công nhân viên chức lao động: 

4. Phong trào thi đua "Phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn":  

Nghiên cứu khoa học về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mở rộng thị trường xuất khẩu, tiêu thụ các mặt 

hàng nông nghiệp, nông thôn, khôi phục nghề truyền thống. 

5. Hoạt động Xã hội, từ thiện: 

   - Tổng số tiền tham gia hoạt động Xã hội từ thiện của đơn vị trong năm:......................  đồng 

   - Tham gia quỹ xã hội do Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương VN phát động: ................. đồng. 

   - Hiện đang phụng dưỡng (số người): Mẹ VN Anh hùng:........ , Mẹ liệt sỹ:.......   , Người già cô đơn: ..... 

   - Tặng nhà tình nghĩa, tình thương... (tặng nguyên căn nhà): Số nhà:............., số tiền:........................ đồng 

   - Các hoạt động khác chăm lo đến đời sống CNVCLĐ tại đơn vị (nghỉ mát, tặng quà ngày lễ, Tết, sinh nhật 

...):.............................. đồng. 

 

 IV. Thực hiện chế độ Tài chính Công đoàn ngành, Tổng Công ty: 

 

V. Những danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng: 

1.  Ghi những danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng của đơn vị trong 3 năm gần đây. 

2.  Ghi tổng số cá nhân và tập thể được khen thưởng( hoặc đang đề nghị  khen thưởng trong năm) 

-     Chiến sỹ thi đua các cấp; 

- Lao động tiên tiến (tỷ lệ); 

- Tập thể lao động tiên tiến; 

- Tập thể lao động xuất sắc; 

-  Đoàn viên  xuất sắc (tỷ lệ); 

- Tập thể Công đoàn xuất sắc. 

 

 

 

 

       ý kiến của cấp uỷ Đảng                                         T/M BTV(BCH) Công đoàn 

            (Ký tên, đóng dấu)                                                              Chủ tịch 

                                                                                          (Ký tên, đóng dấu)                   

                                 

  

 

  

 

  

                     

* Tặng Cờ, Bằng khen TLĐ; Cờ, Bằng khen CĐ Công Thương Việt Nam. 
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(Dành cho Công đoàn cơ sở)                                                                                  Mẫu số 3 

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________ 

                              

   

  báo cáo thành tích tập thể 

       đề nghị tặng  *........................................... năm...... 

 
A - Sơ lược tình hình đặc điểm 

 

 - Tên đơn vị đề nghị khen thưởng ....................................................................................................... 

 - Thuộc (Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp quản lý): ........................................................................ 

 - Tổng số đoàn viên............../ Tổng số CNVCLĐ: ...................... người (Lao động nữ:..........người) 

 

B- Những thành tích chủ yếu 

 

 I. Kết quả sản xuất kinh doanh:                           Đơn vị tính:................................... 

 - Doanh thu :................................................., =............% KH, (=...........% so với năm trước liền kề) 

 - Kim ngạch XNK (nếu có):..................USD, =  ......... % KH, (= ..........% so với năm trước liền kề) 

 Trong đó + Xuất khẩu:......................... USD, = ............% KH, (=..........% so với năm trước liền kề) 

     + Nhập khẩu:........................ USD, =........... % KH, (=......... % so với năm  trước liền kề) 

 - Nộp ngân sách:..........................................., =............% KH, (= ..........% so với năm trước liền kề) 

 - Lãi ròng: ...................................................., =  ..........% KH, (= ..........% so với năm trước liền kề) 

 - Thu nhập bình quân:....................................................  đồng, (= .........% so với năm trước liền kề) 

- Tóm tắt các hoạt động khác (đầu tư, nâng cấp, mở rộng sản xuất kinh doanh, góp vốn kinh doanh, liên 

doanh): .......................... đồng. 

 

* Đối với các đơn vị Hành chính sự nghiệp: Báo cáo phần I (Là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, 

chương trình, kế hoạch công tác trong năm). 

  

 II. Thực hiện những quy định của chính sách, pháp luật - Bộ luật Lao động - Pháp lệnh Cán bộ 

công chức: 

  

1. Tuyên truyền phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết, chế độ chính sách, pháp luật (theo hình thức tập trung): Số 

buổi tổ chức:................... Số lượt người tham gia:........................................................................... 

2. Tổ chức thi tìm hiểu chính sách pháp luật (nội dung, cấp tổ chức)...   (nếu có) 

3. Thực hiện quy chế dân chủ: 

- Xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, tháng ...........năm........................ 

- Tổ chức Đại hội CNVCLĐ (Hội nghị  CBCC, hội nghị CNLĐ ), tháng............... năm ................................ 

4. Hợp đồng lao động: 

- Đã ký HĐLĐ:................................. người, = ...................................... % lao động thuộc diện ký hợp đồng. 

- Số lượng lao động chưa ký HĐLĐ: ........................ người, lý do:.................................................................. 

 5. Bảo hiểm xã hội: 

- Đã làm sổ BHXH cho:..................người, = ......... % . 

  (Nếu chưa làm  hết sổ BHXH nêu rõ lý do và dự kiến  thời gian hoàn thành)  

 6. Thoả ước lao động tập thể:  

- Thời hạn có hiệu lực đến tháng, năm :  

- Những thoả thuận cao hơn luật có lợi cho người lao động (ghi tóm tắt ý chính):.......................................... 

 7. Công tác Bảo hộ lao động: 

- Lập và thực hiện kế hoạch BHLĐ (có đủ 5 nội dung): ........................................................................ đồng. 

- Tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ:........................................................................................................ người. 

- Khám sức khoẻ định kỳ:..................................................................................................................... người. 
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- Tổ chức Hội thi, hội diễn về công tác BHLĐ tại cơ sở (nội dung, thời gian, số người tham gia):................. 

- Tham gia Hội thi, hội diễn về công tác BHLĐ do cấp trên tổ chức (cấp tổ chức, nội dung, các giải đạt 

được):............................................................................................................................................................... 

- Tai nạn lao động (nếu có): Số vụ TNLĐ xảy ra.................... vụ. Số người bị TNLĐ: ........................ người. 

   Ghi rõ mức độ, thiệt hại, trách nhiệm để xảy ra TNLĐ (do lỗi của NLĐ hay NSDLĐ):............................... 

- Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT,VSLĐ - PCCN trong năm , phong trào “Xanh - sạch - đẹp, 

bảo đảm ATVSLĐ”:.................................................................................................................................. 

 

III. Hoạt động Công đoàn  và công tác xã hội, từ thiện: 

1. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm  

- Số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc:............... ;làm lợi:...................................đồng. 

- Công trình chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm:...................... 

   (Tên các công trình, giá trị đầu tư, thu hút lao động, đơn vị gắn biển (nếu có)):........................................... 

- Thực hành tiết kiệm trong năm:........................................... đồng. 

2. Phong trào học tập, văn hoá - văn nghệ, thể thao: 

- Phong trào học tập: Kết quả đào tạo bồi dưỡng trong năm. 

+ Trên Đại học:........., Đại học: .........., Cao đẳng: ........... ,Trung học: .........., công nhân kỹ thuật:..... ,Tin 

học: ........., Ngoại ngữ:............, Chính trị: (Cao cấp, cử nhân): ..........., Chính trị (trung cấp): ... 

+ Giới thiệu kết nạp Đảng, được: ......................... Đảng viên. 

- Văn nghệ:  + Tổ chức tại đơn vị: (Thời gian, số tiết mục, số người tham gia): ............................... 
- Thể thao:     + Tổ chức tại đơn vị: (Thời gian, số môn, số người tham gia): ................................................. 

                      + Tham gia  do cấp trên tổ chức: (cấp tổ chức, đoạt giải nếu có) .............................................. 

3. Phong trào Nữ công nhân viên chức lao động:  

4. Phong trào thi đua “Phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”: 

Nghiên cứu khoa học về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mở rộng thị trường xuất khẩu, tiêu thụ các mặt 

hàng nông nghiệp, nông thôn, khôi phục nghề truyền thống.  

5. Hoạt động xã hội, từ thiện: 

  - Tổng số tiền tham gia hoạt động xã hội từ thiện của đơn vị trong năm................................ đồng. 

- Tham gia quỹ xã hội do Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương VN phát động:..... đồng 

- Hiện đang phụng dưỡng: ....................người. Bao gồm: Mẹ VN Anh hùng:  ....................... mẹ, 

    Mẹ liệt sỹ: ....................... mẹ,  Người già cô đơn: .......................  người. 

- Tặng nhà tình nghĩa, tình thương (tặng nguyên căn nhà):  Số nhà: ........ ,Số tiền:.................. đồng. 

- Các hoạt động khác chăm lo đến đời sống CNVCLĐ tại đơn vị (nghỉ mát, tặng quà ngày lễ, Tết, sinh 

nhật ...): ....................... đồng. 

  

 IV. Thực hiện chế độ Tài chính Công đoàn: 

 

V. Nội dung đơn thư và kết quả giải quyết (nếu có). 

 

VI. Những danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng: 

1.  Ghi những danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng của đơn vị trong 3 năm gần đây. 

2.  Ghi tổng số cá nhân và tập thể được khen thưởng( hoặc đang đề nghị  khen thưởng trong năm) 

-     Chiến sỹ thi đua các cấp; 

- Lao động tiên tiến (tỷ lệ); 

- Tập thể lao động tiên tiến; 

- Tập thể lao động xuất sắc; 

-  Đoàn viên  xuất sắc (tỷ lệ); 

- Tập thể Công đoàn xuất sắc. 

 

        ý kiến của  cấp uỷ Đảng                               T/M BTV(BCH) công đoàn  
     (Ký tên, đóng dấu)                                                        Chủ tịch 

           (Ký tên, đóng dấu) 
                                                                         

 

 

* Tặng Cờ, Bằng khen TLĐ; Cờ, Bằng khen CĐ Công Thương Việt Nam. 
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   Mẫu số 4 
 

 

             Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                ____________________ 
 

                                                                                               .......ngày       tháng      năm 200 

 

Báo cáo thành tích cá nhân  

đề nghị tặng bằng khen.............(1) của...............(2) 

Năm............... 

 

- Họ và tên: 

- Sinh ngày..........tháng............năm..............Giới tính (Nam,  Nữ) 

- Quê quán........ 

- Chức vụ đơn vị công tác............ 

- Trong 3 năm liên tục liền kề năm đề nghị khen thưởng đạt các danh hiệu thi đua: 

 + Đoàn viên Công đoàn xuất sắc các năm:............... 

 + Chiến sỹ thi đua các cấp (nếu có) năm:................ (Đối với trường hợp đề nghị tặng 

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhất thiết phải có thêm mục này) 

 

- Khen thưởng năm trước liền kề : 

  + Chính quyền: 

 

  + Công đoàn: 

 

 

- Những thành tích chủ yếu trong năm: 

 

Cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật 

 

           Xác nhận của BCHCĐ                                   Người báo cáo 

     (Ký và đóng dấu)                                 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

 

Ghi chú:  

(1): Toàn diện hay chuyên đề nào. 

(2): Công đoàn Công Thương  Việt Nam hay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
  
 



Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân  
                                   đề nghị Tổng liên đoàn/Công đoàn Công Thương Việt nam                   Mẫu số 5 

                         tặng cờ thi đua và bằng khen năm 200.....(hoặc nhiệm kỳ) 

     Kèm theo Tờ trình số ......../.......... ngày ....... tháng ........ năm 200.... 
 

I. Tập thể: 

 
TT Tên đơn vị 

(Ghi đầy đủ và không viết tắt) 

Cấp trên  

quản lý trực tiếp 

Tóm tắt thành tích Mức đề nghị  

khen thưởng 

1 Ví dụ: Công đoàn Công ty A 

 

 

 

thuộc Công đoàn 

Tổng Công ty B 

- Doanh thu:..........đ, bằng.........% so với 200.... 

- Lợi nhuận: .........đ, bằng.........% so với 200... 

- Nộp ngân sách: ......đ, bằng........% so với 200... 

- Thu nhập: của người LĐ.......................đ,  

   bằng..............% so với 200..... 

- Đóng góp XHTT: ..................... đồng 

- Hoạt động chính của tổ chức CĐ năm 200.. (tóm 

tắt thành tích tiêu biểu nhất) 

- Ghi các hình thức đã được khen thưởng 3 năm 

gần nhất (cả CĐ và chuyên môn) 
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II. Cá nhân: 

 
TT Họ và tên 

 

Chức vụ, đơn vị công tác 

(Ghi đầy đủ và không viết tắt) 

Tóm tắt thành tích Mức đề nghị  

khen thưởng 

1 Ví dụ: Nguyễn Văn A 

 

 

 

Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận 

X, Công ty Y 

- Tóm tắt những thành tích tiêu biểu nhất trong 

năm 200... 

- Ghi các hình thức đã được khen thưởng 3 năm 

gần nhất  
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      TM. Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) 

           

 

Chủ tịch 

 (Ký và đóng dấu) 
 



                                                         Mẫu số 6 

 

Tóm tắt thành tích các cá nhân 

đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  

tặng Bằng lao động sáng tạo năm 200... 
 

(Kèm theo tờ trình số        /            ngày       tháng       năm 200... của Ban Thường vụ (BCH) Công đoàn...) 

____________________________________ 

 

 

 

 

TT Họ tên, chức 

vụ, nghề 

nghiệp 

Tuổi Số giải 

pháp 

-Tiền làm 

lợi 

-Tiền 

thưởng 

Tóm tắt nội dung 

giải pháp 

Những năm đạt 

Lao động sáng tạo 

(trong 5 năm gần 

nhất) 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

        

 

     

          TM/ Ban thường vụ (BCH) CÔNG ĐOàN 

                                                                                Chủ tịch 

                           (Ký tên và đóng dấu) 

              

 

 

 

 

 
 

 

 



 2 
 

Mẫu số 7 

Báo cáo  

thành tích Hoạt động khoa học công nghệ và công đoàn 

 đề nghị TLĐLĐVN tặng Bằng lao động sáng tạo năm 200... 
____________________________________ 

 

 

 Họ và tên:................................................., Sinh ngày....... tháng....... năm....... Nam (Nữ) 

 Quê quán:.............................................................................................................................. 

 Trình độ chuyên môn:........................................................................................................... 

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

 Tổng số đề tài khoa học........................., giải pháp sáng kiến............................................... 

 Tổng số tiền làm lợi:.............................................................................................................. 

 Tổng số tiền được thưởng:..................................................................................................... 

 Những năm đạt Lao động sáng tạo (tính 5 năm gần nhất):................................................... 

 

 I. Mô tả giải pháp sáng kiến, đề tài khoa học:  

(Mô tả từng giải pháp một) 

 

 1. Mô tả ngắn gọn những ưu khuyết điểm của tình trạng kỹ thuật hoặc tổ chức sản xuất đang 

được áp dụng tại cơ quan, đơn vị. Đặc biệt cần chỉ rõ những nhược điểm cần phải khắc phục. 

 

 2. Mô tả giải pháp sáng kiến: Phần này cần mô tả rõ 3 nội dung cơ bản sau đây: 

 

 - Thuyết minh tính mới của giải pháp. 

 Mô tả ngắn gọn đầy đủ và rõ ràng nội dung, bản chất của giải pháp. Đặc biệt cần nêu rõ những 

nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm tình trạng kỹ thuật hoặc tổ chức sản 

xuất hiện tại 

 

 - Khả năng áp dụng. 

 Giải pháp đã được áp dụng rộng rãi hoặc chứng minh có khả năng áp dụng trong điều kiện kinh 

tế kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị. 

 

 - Hiệu quả kinh tế, xã hội. 

Hiệu quả kinh tế, xã hội của giải pháp sáng kiến được đáng giá bằng cách so sánh lợi ích kinh 

tế, xã hội của giải pháp mới với những giải pháp tương tự đã biết. Cần nêu rõ sáng kiến đem lại lợi ích 

kinh tế cao hơn, cao hơn bao nhiêu hoặc đã khắc phục được những nhược điểm nào của giải pháp đã 

biết trước đó (có kèm theo bản vẽ, sơ đồ, ảnh, bản tính toán để minh hoạ).  

 

 II. Thành tích hoạt động công đoàn. 

 

 Nêu những công vệc, kết quả đạt được khi thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn giao. Tham gia 

công tác thông tin khoa học công nghệ trong CNVCLĐ.      

                         ....., ngày... tháng... năm... 

 

   Xác nhận của       Xác nhận của thủ trưởng         Người báo cáo 

 Công đoàn cơ sở                             Cơ quan, đơn vị                   

 (Ký tên, đóng dấu)                            (Ký tên, đóng dấu)                                   (Ký , ghi rõ họ tên) 
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          Mẫu số 8 
 

Tóm tắt thành tích  

đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  
tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" 

(Kèm theo tờ trình số...... /.......... ngày ...... tháng ..... năm 200... của Công đoàn...) 

______________________________ 

 

I. Cán bộ Công đoàn: 

           

STT Họ và tên Chức vụ 

Công đoàn 

Thời gian giữ chức vụ 

Công đoàn  

(Kể cả đã quy đổi)  

Liên tục hay 

không liên tục 

Ghi 

chú 

Năm 

 

Tháng 

       

       

       

 

 

 II. Cán bộ lãnh đạo làm công tác Đảng, Chính quyền: (Bí thư, Phó Bí thư, Thủ trưởng, Phó 

Thủ trưởng cấp đề nghị khen thưởng) 

 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đảng, 

Chính quyền 

(Ghi 1 chức vụ 

đề nghị khen) 

Tóm tắt những đóng góp chính 

cho tổ chức Công đoàn 

Ghi 

chú 

   

     

     

     

 

 
 

  Xác nhận của                 Xác nhận của Chính quyền             TM. BTV (BCH) Công đoàn         

  Cấp uỷ Đảng                         (Ký tên, đóng dấu)                                           (Ký tên, đóng dấu)  (Ký 

tên, đóng dấu)                           
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(Đối với cán bộ làm công tác Công đoàn)                                                                       Mẫu số 9 

 

 

báo cáo thành tích công tác công đoàn 
đề nghị tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" 

________________________ 
 
- Họ và tên: 

- Năm sinh:  

- Chức vụ hiện nay: 

 + Công đoàn:  

 + Chính quyền : 

 

- Đơn vị công tác hiện nay: 

 

 

Từ 

tháng 

năm 

Đến 

tháng 

năm 

Chức vụ 

công tác 

Công 

đoàn 

Đơn vị 

công tác 

 

Chuyên 

trách hay 

không 

chuyên 

trách 

Số năm tháng 

thực tế 

Số năm tháng 

đã quy đổi 

Tổng cộng Ghi 

chú 

Năm tháng Năm Thán

g 

Năm Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

            

            

            

            

 

Ghi chú 

 

- Kèm theo xác nhận trường hợp giữ các chức vụ Công đoàn ở đơn vị khác. 

- Cột (9): Ghi công tác liên tục hay không liên tục. 

 

 

 

 

         Xác nhận                        Xác nhận của                        ... ngày     tháng     năm 200 

    của chính quyền            BCH Công đoàn                   Người khai 

 (Ký tên và đóng dấu)        (Ký tên và đóng dấu)                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 



 5 
 

 

 

 

          (Đối với cán bộ chủ chốt làm công tác                                                                 Mẫu số 10 

Đảng, Chính quyền có đóng góp cho tổ chức Công đoàn)                  
                                        

 

Tóm tắt thời gian công tác Đảng, chính quyền 
đề nghị tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" 

__________________________ 

 

 

- Họ và tên: 

- Năm sinh:  

- Chức vụ hiện nay: 

  + Đảng:  

  + Chính quyền: 

 

- Đơn vị công tác: 

 

Từ tháng 

năm 

Đến tháng 

năm 

Chức vụ Đảng, 

Chính quyền 

Đơn vị công tác Ghi chú 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

 

Cột ghi chú (5) : Nếu là Bí thư Chi bộ thì ghi rõ đơn vị không có Đảng uỷ. 

 

 

 

                                         ... ngày        tháng        năm 200 

    Xác nhận của                               Người khai 

cấp uỷ Đảng hoặc chuyên môn 

             (Ký tên, đóng dấu)                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 11 

 

     Tên đơn vị CĐ cấp trên    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

Tên đơn vị đăng ký Khen thưởng         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                              __________________ 

    Số:          /………                              .... ngày        tháng         năm 200 

 

 

Đăng ký khen thưởng năm ........... 

 
    

        Kính gửi: Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam  

 
 

Căn cứ  Quyết định số  246 /QĐ - CĐCTVN ngày   29  tháng    11  năm 2007 về việc 

 ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công 

đoàn.....................................................................đăng ký khen thưởng năm............ như sau:  

 

 1.Tập thể 

 

STT Đơn vị Tổng LĐLĐVN 

Tặng cờ 

(hoặc Bằng khen) 

Công đoàn CTVN 

tặng cờ 

 (hoặc Bằng khen) 

Ghi rõ khen 

thưởng toàn diện 

hay chuyên đề nào 

Ghi 

chú 

      

      

      

      

      

      

 

 (Trong năm, một đơn vị chỉ đăng ký một cấp khen thưởng: Tổng Liên đoàn hoặc Công đoàn 

Công Thương Việt Nam) 

 

 2. Cá nhân: (Chỉ đăng ký bằng khen của Tổng Liên đoàn) 

 

 Họ và tên:............................................................ Chức vụ:.................................................... 

 

 

(Đăng ký khen thưởng  của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho tập thể và cá nhân chỉ 

dành cho các đơn vị trực thuộc Công đoàn Công ThươngViệt Nam, các đơn vị phối hợp chỉ đạo đăng 

ký qua Liên đoàn Lao động địa phương). 

 

 

                  T/M. Ban Thường vụ (BCH) Công đoàn... 

                             Chủ tịch 

                                                                     (Ký tên, đóng 
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       Mẫu số 12 

 

     Tên đơn vị CĐ cấp trên    Cộng hoà xã hội  chủ nghĩa Việt Nam  

Tên đơn vị đăng ký gắn biển         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                             ------------------------ 

         Số………./ 

                                    ...,  ngày           tháng           năm 200 

 

 

Đăng ký gắn biển công trình 

chào mừng 
 

....................................................................................................................... (1) 

 

            

Đơn vị đăng ký:..................................................................................................................... 

Khi cần liên hệ với đồng chí:............................................................. Chức vụ:..................... 

Điện thoại cơ quan:.................................... Di động:......................... Fax:............................ 

Đề nghị cấp gắn biển (2):....................................................................................................... 

Tên công trình:....................................................................................................................... 

Địa chỉ công trình:................................................................................................................. 

Khởi công từ ngày:................................................................................................................. 

Dự kiến khánh thành, đưa vào sử dụng từ ngày:.................................................................... 

Giá trị đầu tư:.......................................................................................................................... 

Thu hút lao động (người):....................................................................................................... 

Tóm tắt hiệu quả khả thi của công trình:................................................................................ 

Nếu được chấp nhận, dự kiến thời gian tổ chức gắn biển vào ngày......... tháng ........năm..... 

Đề nghị tặng Bằng khen cho cán bộ CNVCLĐ (3)................................................................. 

 

 

                                                      TM. BTV (BCH) Công đoàn  

                              Chủ tịch 

                                 (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 
Ghi chú:  

 

(1) Ghi nội dung gắn biển chào mừng.............. 

(2) Công đoàn Công Thương VN hoặc Tổng LĐLĐVN. 

 (Công đoàn phối hợp chỉ đạo đăng ký gắn biển của Tổng Liên đoàn qua Liên đoàn lao động địa phương) 

(3) Tên đơn vị ghi trên Bằng khen. 
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Mẫu số 17 

 

Báo cáo  

thành tích tập thể đề nghị Tặng thưởng huân chương... (hạng...) 

hoặc bằng khen của thủ tướng chính phủ 

____________________________________ 

 

 I. Đặc điểm chung. 

 

 Tên đơn vị.........................................., thành lập từ năm.........thuộc công đoàn....... quản lý. 

 

 Địa chỉ..................................................................................................................................... 

 

Cơ cấu tổ chức (Quản lý...... Công đoàn.................) 

 

Tổng số đoàn viên/Tổng số CNVCLĐ. 

 

II. Những thành tích tiêu biểu từ năm.... đến năm... (5 năm gần nhất) 

 

 Căn cứ vào nhiệm vụ được giao của mỗi cấp công đoàn để báo cáo. Phần này cần viết ngắn gọn, rõ ràng 

nhưng thể hiện được đầy đủ nội dung những công việc đã làm và thành tích đạt được, có số liệu cụ thể. 

 

 Cần báo cáo rõ công việc nào Công đoàn chủ động đề xuất, những công việc nào tham gia thực hiện... 

 

 III. Những danh hiệu Thi đua và hình thức đã được Khen thưởng. 

 

 1. Công đoàn: 

 

 Báo cáo trong 5 năm gần nhất và ghi cụ thể từng năm một đã được Khen thưởng hình thức, danh hiệu thi 

đua gì, cấp nào quyết định; (5 năm gần nhất ) 

 

 Năm ......... 

Năm .........  

 

 

2. Các đơn vị trực thuộc. 

 

 Tổng số các tập thể đã được Khen thưởng (những hình thức, danh hiệu gì, cấp nào quyết định) có thể ghi 

(từng năm một hoặc tổng số của 5 năm gần nhất). 

 

 3. Chuyên môn. Ghi hình thức khen thưởng cao nhất. 

 

 Cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật. 

             ...., ngày... tháng.... năm.... 

 

        T.M /BTV (BCH) Công đoàn  

   

 

Xác nhận của đơn vị             Xác nhận của cấp uỷ 

       chuyên môn                                                                         Đảng đơn vị 

 

 

* Báo cáo dài khoảng 4 trang đánh máy khổ giấy A4. 
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Mẫu số 18 

 

Tóm tắt  

thành tích tập thể đề nghị Tặng thưởng huân chương... (hạng...) 

hoặc bằng khen của thủ tướng chính phủ 

____________________________________ 

 

 I. Đặc điểm chung. 

 

 Tên đơn vị............................................, thành lập từ năm........thuộc công đoàn...... quản lý. 

 

 Địa chỉ.................................................................................................................................... 

 

Cơ cấu tổ chức (Quản lý............... Công đoàn..........................) 

 

Tổng số đoàn viên/Tổng số CNVCLĐ. 

 

 

II. Những thành tích tiêu biểu từ năm.... đến năm... (5 năm gần nhất) 

 

 Căn cứ vào nhiệm vụ được giao của mỗi cấp công đoàn để tóm tắt. Phần này cần viết ngắn gọn nhưng 

thể hiện được đầy đủ nội dung những công việc đã làm và thành tích đạt được, có số liệu cụ thể. 

 

 Cần tóm tắt rõ công việc nào Công đoàn chủ động đề xuất, những công việc nào tham gia thực hiện... 

 

 III. Những danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng. 

 

 1. Công đoàn: 

 

 Tóm tắt trong 5 năm gần nhất và ghi cụ thể từng năm một đã được khen thưởng hình thức, danh hiệu thi 

đua gì, cấp nào quyết định; (5 năm gần nhất ) 

 

 Năm ...........  

Năm ...........  

 

2. Các đơn vị trực thuộc. 

 

Tổng số các tập thể đã được khen thưởng (những hình thức, danh hiệu gì, cấp nào quyết định) có thể ghi 

(từng năm một hoặc tổng số của 5 năm gần nhất). 

 

 3. Chuyên môn. Ghi hình thức khen thưởng cao nhất. 

 

 

 

 

 

* Tóm tắt thành tích không đóng dấu, ký tên, chỉ 01 bản đóng dấu treo của đơn vị trình; 

 Tóm tắt dài khoảng 2  trang đánh máy khổ giấy A4. 
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Mẫu số 19 

 

Báo cáo  

thành tích cá nhân đề nghị Tặng thưởng huân chương... (hạng...) 

hoặc bằng khen của thủ tướng chính phủ 

____________________________________ 

 

 

 

 

 Họ, tên................................................................., Sinh ngày............ tháng........... năm.........  

 

 Quê quán................................................................................................................................. 

 

 Nơi thường trú......................................................................................................................... 

 

Chức vụ, đơn vị công tác (chỉ ghi chức vụ chuyên trách Công đoàn)..................................... 

 

I. Quá trình công tác. 

 

Từ năm..................... đến năm...................... làm công tác gì, đơn vị, chức vụ. 

 

Từ năm......... đến năm......... làm công tác chuyên trách Công đoàn, đã giữ chức vụ............. 

 

II. Những thành tích tiêu biểu từ năm............ đến năm............... (5 năm gần nhất) 

 

 Căn cứ vào nhiệm vụ được giao của mỗi người để báo cáo. Phần này cần viết ngắn gọn, rõ ràng nhưng 

thể hiện được đầy đủ nội dung những công việc đã làm và thành tích đạt được, có số liệu cụ thể. 

 

 Cần báo cáo rõ công việc nào cá nhân chủ động đề xuất, những công việc nào tham gia thực hiện... 

 

 III. Những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng. 

 

 1. Cá nhân: 

 Trong 5 năm gần nhất, ghi cụ thể từng năm một đã được khen thưởng hình thức, danh hiệu thi đua gì, 

cấp nào quyết định. 

 

 Năm............. 

 Năm ............. 

 

 2. Tập thể: 

 

 Đã được khen thưởng hình thức gì, của cấp nào, năm... 

 

 Cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật. 

        

                          ...., ngày... tháng.... năm.... 

 

 Xác nhận của Công đoàn                            Người báo cáo ký tên 

 

  

 

Xác nhận của đơn vị                              Xác nhận của cấp uỷ 

       chuyên môn                                                                                           Đảng đơn vị 

 

 

* Báo cáo dài khoảng 4 trang đánh máy khổ giấy A4. 
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Mẫu số 20 

 

Tóm tắt  

thành tích cá nhân đề nghị Tặng thưởng huân chương... (hạng...) 

hoặc bằng khen của thủ tướng chính phủ 

____________________________________ 

 

 

 Ông (Bà)................................................................., Sinh ngày......... tháng.......... năm..........  

  

Quê quán................................................................................................................................. 

 

 Nơi thường trú......................................................................................................................... 

 

Chức vụ, đơn vị công tác (chỉ ghi chức vụ chuyên trách Công đoàn)..................................... 

 

I. Quá trình công tác. 

 

Từ năm............... đến năm................... làm công tác gì, đơn vị, chức vụ. 

 

Từ năm....... đến năm........ làm công tác chuyên trách Công đoàn, đã giữ chức vụ................ 

 

II. Những thành tích tiêu biểu từ năm........... đến năm........... (5 năm gần nhất) 

 

 Căn cứ vào nhiệm vụ được giao của mỗi người để tóm tắt thành tích. Phần này dựa trên báo cáo cá nhân, 

đơn vị trình tóm tắt ngắn gọn, rõ ràng nhưng thể hiện được đầy đủ nội dung những công việc đã làm và thành 

tích đạt được, có số liệu cụ thể. 

 

 Cần tóm tắt rõ công việc nào cá nhân chủ động đề xuất, công việc nào tham gia thực hiện... 

 

 III. Những danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng. 

 

 1. Cá nhân: 

 

 Trong 5 năm gần nhất, ghi cụ thể từng năm một đã được khen thưởng danh hiệu thi đua, hình thức gì, 

cấp nào quyết định. 

 

 Năm ....................  

Năm..................... 

  

 

 2. Tập thể: 

 Đã được khen thưởng danh hiệu thi đua, hình thức gì, của cấp nào, năm... 

 

 

 

 

 

* Tóm tắt thành tích không đóng dấu, ký tên, chỉ 01 bản đóng dấu treo của đơn vị trình; 

Tóm tắt dài khoảng 2 trang đánh máy khổ giấy A4. 
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Mẫu số 21 

 

    Tên đơn vị CĐ cấp trên                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Tên đơn vị Báo cáo thành tích                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                 __________________ 

 

                   ....., ngày.... tháng... năm... 

 

Báo cáo thành tích  

 đề nghị Tặng cờ thi đua của chính phủ năm... 

____________________________________ 

 

 

 Tên đơn vị.............................................., thuộc............. (Công đoàn cấp trên quản lý).......... 

 

 Tổng số đoàn viên.../Tổng số công nhân viên chức lao động. 

 

I. Những thành tích xuất sắc chủ yếu trong năm. 

 

 Báo cáo thành tích tiêu biểu đã đạt được dẫn đầu phong trào thi đua trong năm (Căn cứ vào chức năng 

nhiệm vụ của Công đoàn tại đơn vị)... 

 

 II. Những danh hiệu Thi đua và hình thức đã được Khen thưởng. 

 

 1. Ghi những hình thức đã được khen thưởng của đơn vị trong 3 năm gần nhất; 

 

 2. Ghi tổng số cá nhân và tập thể được khen thưởng (hoặc đang đề nghị) trong năm đề nghị khen 

thưởng: 

  

 - Chiến sỹ thi đua các cấp; 

 

 - Lao động tiên tiến (tỷ lệ); 

 

 - Đoàn viên xuất sắc (tỷ lệ); 

 

- Tập thể Lao động xuất sắc; 

 

- Tập thể Lao động tiên tiến; 

 

- Tập thể Công đoàn xuất sắc. 

        

               

      Xác nhận của cấp uỷ Đảng                                        TM. BTV (BCH) Công đoàn... 

                      đơn vị                                                                                Chủ tịch 

   Ký tên, đóng dấu                         Ký tên, đóng dấu 

 

 

 

 

 

 

* Báo cáo dài khoảng 4 trang đánh máy khổ giấy A4. 
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Mẫu số 22 

 

    Tên đơn vị CĐ cấp trên                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Tên đơn vị tóm tắt thành tích                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                  __________________ 

   

                 ....., ngày.... tháng... năm... 

 

tóm tắt thành tích  

 đề nghị Tặng cờ thi đua của chính phủ năm... 

____________________________________ 

 

 

 Tên đơn vị..............................................., thuộc.............. (Công đoàn cấp trên quản lý)........ 

 

 Tổng số đoàn viên.../Tổng số công nhân viên chức lao động. 

 

I. Những thành tích xuất sắc chủ yếu trong năm. 

 

 Từ báo cáo thành tích, tóm tắt ngắn gọn, thể hiện được đầy đủ những thành tích tiêu biểu đã đạt được 

dẫn đầu phong trào thi đua trong năm ... 

 

 II. Những danh hiệu Thi đua và hình thức đã được Khen thưởng. 

 

 1. Ghi những hình thức đã được khen thưởng của đơn vị trong 3 năm gần nhất; 

 

 2. Ghi tổng số cá nhân và tập thể được khen thưởng (hoặc đang đề nghị) trong năm đề nghị khen 

thưởng: 

  

 - Chiến sỹ thi đua các cấp; 

 

 - Lao động tiên tiến (tỷ lệ); 

 

 - Đoàn viên xuất sắc (tỷ lệ); 

 

- Tập thể Lao động xuất sắc; 

 

- Tập thể Lao động tiên tiến; 

 

- Tập thể Công đoàn xuất sắc. 

        

               

  

 

 

 

 

 

 

 

* Tóm tắt thành tích dài khoảng 2- 3 trang đánh máy khổ giấy A4; không đóng dấu, ký tên (chỉ 01 bản 

đóng dấu treo). 

 

 

 


