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HIXONG DN 
Quy trInh, thu tiic kt nip doàn viên cong doàn 

vào Dãng Cong san Vit Nam 

Thirc hiên Huó'ng dn 05-HD/BTCTU-TDTN-LDLD-HiPN-HND ngày 02 

tháng 7 näm 2021 cüa Ban T chrc Thành üy — Thành doàn Lien doan Lao 

dng — Hi Lien hip Phii nct - Hi nông dan Thành ph v huóng dn Quy trInh, 

thu tic kt nap doàn viên, hi viên uu tü vào Dáng Cong san Vit Nam; 

Can eir Nghj quy& Dai  hi cong doàn các cp v chi tiêu hang nàm m& 

Cong doàn ca sâ giói thiu It nht 01 doàn viên cong doàn uu tñ cho Dãng xern 

xét, bi duO'ng kt nap. 
Ban Thurng vu Lien doàn Lao dng qun 1 ban hành huóng dan quy 

trinh, thu tuc kt nap qun chüng là doàn viên cong doàn vào Dáng Cong san 

Vit Nam, nhu sau: 

I. TIEU CHUN 
- Là doàn vien cong doàn xu.t sc dang sinE hoat ti các Cong doàn co 

s, nghip doàn (gçi chung là cOng doàn co s) trrc thuc Lien doàn Lao dng 

qun 1 có thai gian sinh ho.t cong doàn It nht mt näm tth len; Doàn viên cOng 

doàn xut sc tr nai khác chuyn dn thI phãi có th6i gian sinh boat tai  cOng 

doàn cc si mâi tr 6 tháng tr& hen. 
- IJu tiên bInh chpn nhung doàn viên cong doàn tIch circ tharn gia các 

hoat dng phong trào thi dna do Cong doàn ca s phát dng, có nhiu sang kiên 

dóng gop thit thxc và có hiu qua cho hoat dng cong doàn tai  don vj; thirc hin 

t& các nhim v ciia doàn viên quy dlnh tai Diu 1 Cong doàn Vit Nam. 

- Duçxc ban chap hành cong doàn ccv sO xem xét, bmnh ch9n Va cOng nEn 

doàn viên cOng doàn uu In. 

II. QUY TRINH VA THU TVC 
1. BInh chQn doàn viên cOng doàn u'u tá 

- Bu*c 1: Can cihr tieu chun doàn viên cong doàn uu tü, các t cong doàn 

bInh xét doàn viên cong doàn uu tu (trên co s danh sách doàn viên cOng doàn 

xuât sc hng näm) và gi:ri ban chip hành cong doàn ccv s&. 

- Birrc 2: Ban chp hành cOng doàn ccv sâ t chnc hpp, xem xét và quyêt 

dinh cOng nhân doàn viên cOng doàn u'u tñ. Thông báo kêt qu cho các tO cOng 

doàn và tmg doàn viên cong doàn. 



2. Giói thiu (bàn viên cong doàn iru tñ cho Ong 

D nghj Ban ch.p hânh Cong doàn co s gri danh sách doàn viên cong 
doàn u'u in cho Cong doàn cp trên co si, ci th thèi gian nhii sau: 

- Dçrt 1: K nirn 93 nàm ngày thành 1p Dàng Cong  san Vit Nam 
(03/02/1930 — 03/02/2023), chm nhâtvào ngày 10/01/2023. 

- Dat 2: K nim 133 nãm ngày sinh Bác H (19/5/1890 — 19/5/2023); 

K nim ngày Quc tê lao dng 1/5 và chào müng Tháng Cong nhân 1n thi.ir 15 
nãm 2023, chm nhãt vào ngày 15/4/2023. 

- Dçt 3: K nim 94 nãm ngày thành 1p Cong doàn Vit Nam 
(28/7/1929 — 28/7/2023), chm nht vào ngày 05/7/2023. 

- Dcit 4: K nim 135 nãm ngày sinh Bác TOn Dirc Thng (20/8/1888 — 
20/8/2023), chm nhãt vào ngày 05/8/2023. 

- Dcit 5: K nim 78 nãm ngày Quc khánh nuâc Cong bOa Xã hi Chü 
nghia Vit Nam (02/9/1945 — 02/9/2023), chm nht vào ngày 31/8/2023. 

3. Bi dithng doàn viên cOng (boàn 

- Ban chip hành cOng doàn co s& chü dng t chrc hi thâo, toa dam, 
các hoat dng phong trào tai  co sO' d doàn viên cong doàn mi tt'i tham gia, rèn 
1uyn. 

- Theo dôi dánh giá két qua thrc hin nhim v duçyc giao cüa doàn viên 
cOng doãn uu in. 

- Hng näm, rà soát danh sách doàn viên cong doàn uu in d dtra ra khOi 

danh sách nhüng truO'ng hçTp không tip tmic phn dAu; b sung doân vién cong 

doàn ru tili dñ diêu kin, tiêu chun, phn du t& vào danh sách doàn viên cOng 
doànu'utü. 

- Phi h9p vói cp üy (nai có t chü'c (bang) huO'ng dn cho doãn viên 

cOng doàn tin hành khai 1 1ch cña ngui xin vào Dâng. 
Lwu j: Doàn viên cOng doàn uu in dã duçc giO'i thiu lien tiic 2 nãm trO' 

len nhiing chua dugc xét là cam tInh Dãng hoc chija duac xem xét kt nap vào 

Dàng thI ban chp hành cOng doãn co' sO' cn chñ dng trao di vO'i cp üy d 

nm rô nguyen nh.n doàn viên cOng doàn uii in chu'a ducic xem xét là cam tInh 
Dãng hoc chua ducc xem xét kt nap  vào Dâng, qua do có bin pháp bi duOg, 
giüp dö phü hcrp ho.c tháo g nhftng vuo'ng mc v thi tVc. 

Dé nghj Ban Chip hnh CDCS 1p danh sách (theo inu dInh kern) có k 
ten, dóng du cüa Ban Ch.p hh CDCS thông qua cp 1iy (nu co) gfri v B 
ph.n T chirc Lien doàn Lao dng qu 1 tng hcp, báo cáo theo quy djnh. Moi 
thc mc vui lông lien h (b/c Hoàng Thj Ha - Uy viên Ban ch.p hành Lien doàn 
Lao dng qu.n 1 qua sO din thoai: 0982.206.192 d duoc huO'ng din. 
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. BAN THU'€NG \T1 

U TICH 
1/0/ ...  S  

AN CAP HAMH 
.5-..  

Ban chap han/i CDCSLtruj: 
- Dan vj nao diã h& ngun doàn viên cong doàn u'u tü gió'i thiu cho dàng dê 

nghj có van bàn báo cáo cii th. 
- Ban Thuông vii Lien doàn Lao dng qun 1 d nghj BCH CDCS thirc hin 

theo van bàn nay. Day là mt trong nhffiig ni dung quan tr9ng lam ca s dánh giá, 

xp loai hoat dng Cong doàn Ca si nàm 2O23.i! 

Noinhn: 

- Ban T chrc LDLD TP; 

- Ban To chüc Quân üy Quan 1; 

- Ban Dan van Qun üy Quan 1; 

- BCH LDLD Quãn 1; 
- BCH CDCS truc thuôc; 
- Luu: VP, mail, web. 

Truong Thi Minh Dung 
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