
LIEN DOAN LAO DONG  TP.HO CHI MINH CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

LIEN DOAN LAO DQNG QU4.N 1 Dc lap - Tkr  do - Hnh phüc  

Sé: 03 IK}I-LDLD Quan], ngày 0J tháng 02 nãm 2020 

KE ROACH 
TO CH1XC HO! NGH! ifiEN H!NH ThEN TIEN 

TRONG CONG DOAN CSVA 
HQI NGHJ DIEN H!NH TIEN TIEN CAP QU4N 

GIAIBOiN 2015-2019 

Can ci'r K hoach s 105/KH-LDLD, ngày 03 tháng 12 näm 2019 cüa Ban 
Thuông vi Lien don Lao dng Thàrih ph v vic th chüc Hi nghj din hInh 
tiên tin trong các cp cong doàn và hi nghj din hInh tiên tin c.p Thành ph 
giai dotn 2015-20 19. Ban This&ng vi Lien doàn Lao dng qi4n 1 xây dmg k 
hoach t chüc thiic hin nhu sau: 

I. MUC IflCH vA YEU CAU: 

1. Tng kt, dánh giá kt qua cüa các phong trào thi dua yêu rnxc tü sau 
Dti hi Thi dua yêu nithc trong cong nhãn, viên chüc, lao dng toàn quc ln 
thir IX dn nay di vói vic thirc hin thim vi cüa t chüc Cong doàn. D ra 

phiiong hi.thng, nhim vi, bin pháp t chüc, chi dao  phong trào thi dua và cong 

tác khen thithng cüa t chüc Cong doàn trong giai doan 2020 - 2024. 

2. Biu duang, ton vinh các t3p  th, cá nhân din hInh tiên tin trong phong 
trào thi dua yêu nuâc cüa t chirc Cong doân; qua do, to dng liic thirc hin 

thing 1i nhim vii chInh trj ci'ia th chrc Cong doàn theo tinh thn Nghj quyt 
Dii hi XII Cong doàn qun 1, Nghj quyt Di hi XI Cong doàn Thânh ph và 
Nghj quy& Dai  hi XII Cong doàn Vit Nam, gop phn thrc hin thing lçii các 
Nghj quyêt cüa Bang. 

3. Thông qua Hi nghj din hInh tiên tin các cp khng djnh các bài h9c 
kinh nghim v t chüc các phong trâo thi dua và cong tác khen thuông, v xây 
d%rng và nhân rng các gixang din hInh tiên tin; chi rO nhQng tn tai, han ch 
và d ra các giãi pháp cAn khc ph'ic, tip tiic di m&i cOng tác thi dua, khen 
thtthng trong thii gian t6i. 

4. Vic t chrc dam bào miic dIch, nghia d ra vâi hInh thüc t chi'rc 
trang tr9ng, thit thc, tit kim, tránh phô trucmg, tao  sue lan tóa manh  me 

trong can b, doàn viên, Cong chrc, viên chüc, cong nhân lao dng. 

1 



II- NO! DUNG CHIX€NG TRINH: 

1. HInh thüc: 

T chrc "Hi nghj tuyên ducmg din hinh tiên tin", "Hi nghj biu ducing 
nhUng ngu1i lao dng giöi, lao dng sang tao", "Gap mit, giao hru v&i din 
hInh tiêu biu" (di vâi CDCS có th 1ira ch9n các hInh thüc t chüc phü hçip 
khác nhu: tuyên throng, biu di.rcing vào dip  Tng két cong tác cui nàm, Hi 
nghj nguäi lao dng...). 

2.Thôigian: 

- Cp cosó': 01 bui, hoàn thành truâc 25/3/2020. 

- Cp Quân. 01 bui, hoàn thành truOc 19/5/2020. 

3. Dôi tirqng: 

Các cá nhân din hinh tiên tin xut sc tiêu biu, Chin si thi dua, Lao 

dng sang tao,  can b cong doãn tiêu biu, dai  din cho các tp th xut sc tiêu 

biu diiçc 1ra ch9n tr các phong trào thi dua; cAn uu tiên cong nhan trijc tip 
san xuAt, cong chirc, viên chirc không gitk vj trj lãnh dao,  quãn 1', dam báo t l 

nt, t l di biu ngi.thi dan tc thiu s phü hcip. 

4. S hrçng di biu tham dir: 

- Cp co' só: Can cir tInh hInh thc t cüa dcm vi,  Ban chAp hành CDCS 

quyt djnh s liicing dai  biu nhi.rng thi da không qua 100 dai  biu. NhUng don 

vj dc bit có s CNVC-LD I&n (trên 500 lao dng), báo cáo xin kin cOng 

doàn cAp trén quyt djnh tang s lucmg di biu nhixng thi da không qua 250 dai 

biu (dgi biu dkn hInh tiên tiln khoáng 70%, dcii biu khách rn&i khoáng 30%). 

- Cp Quân: Can c1r tInh hInh thirc tê cüa don vj, Ban Thiz&ng vi Lien 
doàn Lao dng qun quyt djnh s lucng dai  biu nhung ti da không qua 250 

dai biu (dgi biéu ã'ien hlnh tiên tiê'n khoáng 70%, dgi bié'u khách mài khoáng 

30%). 

iii - CAC BU'JC TIEN HANH 

1. Nhfrng ni dung tp trung chi do tu nay dn Di hi Thi dua yell 
nircvc trong cong nhân, viên chfrc, lao dng toàn quc ln thu X, nãm 2020: 

1.1- Tuyên truyn v Dai  hi Thi dua yêu rnthc trong cOng nhân, viên chrc, 
lao dng toàn quc lAn thr X, näm 2020; v các din hInh tiên tin, các nhân t 

mth, gi.rong ngu1i t6t, vic t&, tao  không khI thi dua sôi ni trong can b, doàn 
vien, cong chirc, viên chirc, cong nhãn lao dng a trng co quan, don vj, dja 

phuong, ngành và Ca n.róc. 
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1.2- T chirc phát dng các phong trào thi dua chào müng Dai  hi Dâng 

cac cap, chào müng k nim 90 nàm Ngày thành 1p  Dàng Cong san Vit Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2020), 130 nàm Ngày sinh Chü tjch H ChI Mirth 
(19/5/1890 - 19/5/2020) gân vâi dy manh  hçc tp và lam theo tu tuông, dao 

due, phong each H Chi Minh. Tip tic chi dao  trin khai có hiu qua các phong 
trào thi dua tr9ng tam cüa Nhà nithc và phong trào cüa t chi'rc cong doàn "Lao 

d5ng giói ", "Lao dcng sang tçio ", "Tham muu giói, phyc vy tó't ", "Dii mái, 
sang tgo, hiu qua trong hogt d5ng cong doàn ". 

1.3- Tng kit, dánh giá k& qua dat  dugc qua các phong trào thi dua, vic 
di mói cong tác thi dua, khen thu&ng trong các c.p cong doàn, hoàn thin h 
thng van bàn hu&ng dn, t chüc thirc hin d cong tác thi dua, khen thu&ng 
thrc sr là dng l%rc trong th\rc hin các nhim vii cüa th chirc Cong doàn. 

1.4- Chü tr9ng vic phát hin các din hInh tiên tiên là cong chüc, viên 
chüc không tham gia qun 1, cOng nhân lao dng trrc tip san xut d biu 
dung, ton vinh kjp thai, dng th?ii có k hoach bM duOTig nhân rng d cac 
din hInh tiêu biu duçic lan tOa thrc sr sâu rung trong lao dng san xut và dôi 

song. 

2. Xây dirng báo cáo ting kêt phong trào thi dua, cong tác khen thirOng 
và cong tác phát hin, bôi dtr&ng, tng kt và nhân rng din hInh tiên tiên 
(giai doin 2015 - 2019) và phirong huóng nhim viii cong tác thi dua, khen 
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thirong 5 nam trn (giai doan 2020 - 2024). Bo cic va ni dung chinh cua bao 
, A , cao gom co: 

a) Phtn tang ktphong trào thi duayêu rnthc và cong tác khen thithng: 

- Dánh giá kt qua dat  diic cüa các phong trào thi dua yêu nuc tr HOi 
nghj din hInh tiên tin 1n truóc (giai doan 2015 - 2019) dn nay; nêu rô các 
phong trào thi dua tiêu biu và dánh giá tác dng, tInh thit thrc, hiu qua cüa 
các phong trào thi dua yêu nuâc dã gop phn vào vic thirc hin nhim vr chInh 
trj cüa dcm vj mInh (Co s lieu 

dn chüng cii the). 

- Dánh giá kt qua cong tác phát hin, bi duong, tng kt và nhân rng 
din hInh tiên tin (giai doan 2015 - 2019). 

- Kt qua cOng tác khen thithng; phãn tIch k& qua, cht luqng các hInh 
thuc khen thumg, vic khen thung cho nguñ lao dng trirc tiêp, cOng than, 
vic chip hânh các qui djnh pháp lut v thi dua, khen thu&ng (cO sO lieu 

dn 
chirng cii th). 

- Dánh giá cong tãc lath dao,  chi  dao  di mOi t chuc các phong trào thi 
dua yêu nuâc và cong tác thi dua, khen thithng cüa các cap üy Dàng trong 
nhftng nàm qua, cong tác phát hin, bôi ducng, tong kêt và nhân rng diên hInh 
tiên tin (giai doan  2015 - 2019) 
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- Nhttng tn tai,  hn ch chü yu; nguyen nhân và bài h9c kinh nghim. 

b) Phân pit wong hithng nhim vy: 

- Xác djnh phucing huàng, mic tiêu chung cüa phong trào thi clua, cong tác 
khen thu?mg, cong tác phát hin, bôi du6ng, tong kt và nhãn rng diên hInh 
tiên tin 5 nàm tri (giai doan 2020 - 2024). 

- Cong tác lãnh dao,  chi  dao  di mâi cong tác thi dua, khen thuâng và các 
giâi pháp chü yu. 

- Yêu cu chung cüa báo cáo là thông qua vic dánh giá kt qua cüa các 
phong trào thi dua yêu nuâc, cong tác phát hin, bi dung, tng kêt và nhân 
rng din hInh tiên tin 5 näm t&i (giai doan 2020 - 2024) d biu duang, ton 
vinh các gi.rcing din hInh tiên tin, nguôi tot, vic t&; phân tIch dánh giá các tác 
dicing cüa phong trào thi dua dOi v&i vic thrc hin nhim vi chInh tn; tü do rut 
ra các bâi h9c kinh nghim chü yêu trong cOng tác lânh dao,  chi dao to chüc 
phong trào thi dua và cong tác khen thuâng. 

3. Xây thyng báo cáo tham 1un cüa các tp th và Ca nhân din hInh 
tien tien: 

- Báo cáo din hInh phái ducrc lira chçn dam bào co c.0 hçip 1; k& hop 
giao luu vói các din hInh tiên tiên, có minh hça b&ng hInh ành (nu có diu 
kin). Lira ch9n nhüng t.p th, cá nhân có nh0ng mô hInh m9i, sang tao  trong 
cac linh vrc san xut kinh doanh, cOng tác và dñ sng. 

- S luçiig báo cáo tham 1un có th nhiu nhimg tüy thuc vào th?i gian 
Hi nghj, chi hra chçn báo cáo tai  Hi nghj (tü 2 - 3 báo cáo) that  sr din hinh, 
có si'rc thuyt phic d tuyên truyn giáo dic, nêu gucmg t?o  sr lan tOa rng l&n 
sau Hi nghj; dng thii bâo dam tInh dai  din trên các linh virc, các thãnh phn. 

4. T chu'c bInh chçn, d cfr di biu v dir Hi nghj Din hInh tiên tin 
các cap: 

- Thy theo diu kin và dja dim ti chüc Hi nghj d các cp, các ngành 
quy& djnh s luçing dai  biu dir Hi nghj nhung phãi báo dam thành phn, Co 
cu dai  biu nêu & phn trên; 

- Vic ci'r dai  biu din hInh tiên tin dtp cc sà dir Hi nghj din hInh tiên 
tin cp trên Co sà do Ban Thrnmg vi Cong doàn cp trên Co sâ phân b s 
hiqng; 

- Vic bInh chçn dai  biu dr Hi nghj din hinh tiên tin các cp là ccy 
d bInh ch9n và cu dai biu dir Hi nghj din hInh tiên tin cp trén; dng thai là 
can cü, diu kin d xét khen thi.râng các danh hiu thi dua, hInh thuc khen 
thithng tü cp co sOr dn cp Nhà nhiOc, do do các cp COng doãn cn chu trçng 
tInh xut sc, tiêu chun d gop phn thành cOng cüa Hôi nghj. 
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A 9 5. Thanh phan, so hrçrng Doan Chu tich HQ1 ngh: 

- Cp cii th và cap Irên ccv th: s krçing Doàn Chü tjch tx 03 - 07 nguii; có 

d.i din lãnh dao  Dãng, chInh quyn, doân th và 01 - 02 dai  biu là Chin sT thi 

dua; g11ong din hInh tiên tin tiêu biu, xu.t sic. 

6. Hot dng tru&c vã trong djp ti chfrc Hçii ngh: 

- Dy manh  cong tác tuyên truyn v Hi nghj: 

- To chüc di thoai, gp gi giUa lãnh dao  dja phmg vói các din hInh tiên 

tin v dir Hi nghj. 

- Giao liru các din hInh tiên tin trên các phucmg tin truyn thông cüa dja 

phuang. 

- T chi'rc các boat dng van hóa, van ngh tuyên truyn, c dng chào 
mrng Hi nghj. 

IV. MIEN THU (NG DOl VCfl IMEN HINH TIN TIEN 

1. Di tllçmg khen thithng là các tp th& Ca nhân din hInh tiên tin tiêu 
biu trong phong trào thi dua ó cOng doàn Ca si và cp qun (Dó'i vái dqi biéu 
du'crng nhiên và dgi bku khách mài chi xét khen thwóiig cho nhIhig dgi bku that 
sir có thành tIch tiêu biêu). 

2. Cp nào th chirc Hi nghj thI cp do xem xét và quyêt djnh khen thithng, 
chii tr9ng sü dung các hInh thüc khen thrn2mg thuc thm quyn d khen thu&ig 
cho cac tp th& Ca nhân din hInh tiên tin tiêu biu trong phong trâo thi dua. 

3. D vic xét khen thithng duçic chInh xác, thrc sir có tác dung dng viên 
di vâi các din hInh tiên tin trong các phong trào thi dua, cn chi tr9ng khen 
thithng nhüng tp th nhO và Ca nhãn có thành tIch xut sc trong lao dng, cOng 
tác, trong boat dng vi cong dng, hiu qua san xut kinh doanh cao... ma các 
tp th, cá nhân dã dt drcic bang sir n hrc cüa mInh hoc nhtrng sang kin, 
phát minh có giá trj, mang lai  hiu qua thi& thirc và nhiu lqi Ich cho xâ hOi, 

cong dông. 

V- DO! TIS(NG VA TIEU CIII MIEN cAp THAN!! PHO: 

1- Ca nhân: 

Là doàn viên cong doàn chua dugc tuyên dixang trong Hi nghj Tuyên 
di.rong cong nhân, viên chüc, lao dng din hInh tiên tin giai doan 2010 - 2014 
do Lien doàn Lao dng Thành ph t chüc và dat  mt trong các tiêu chI sau: 

- Di tirang 1. (chrang nhiên) 

Can b cOng doàn chuyên trách dugc Chü tjch Nuâc tng huân chuang Lao 
dng, Thu tirâng ChInh phü t.ng Bng khen giai doan 2015 - 2019. 
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- Di tuang 2. (bInh ch9n) 

Can b k thut trirc tip san xut (Phó Giám dc phi trách k thut, Quan 
dc xuông, T tru&ng T san xut) tir näm 2015 - 2019 có It nht 05 sang kin 
cái tin k5 thu.t dâ dixqc cong n1n và áp ding hiu qua trong phm vi cp Co 

si, vâi tng giá trj lam igi cho doanh nghip tir 3 00.000.000 dng tth len và có 
dóng gop trong vic dào tao,  bi duOng, giüp di dng nghip d nâng cao trInh 

d chuyên môn, tay ngh. 

- Di tuclng 3. (bInh chçn) 

Cong nhân lao dng tnrc tip san xut, guang mu chp hành t6t chñ 
truang, chInh sách cüa Dãng, pháp luat cüa nhà nu&c tü näm 2015 - 2019 có It 
nht 03 sang kin cái tin k thuat  dã thrgc cOng nhan và áp ding hiu qua trong 
pham vi cp co sâ, vâi tOng giá frj lam igi cho doanh nghip tü 60.000.000 dng 
Ira len và có dóng gop trong vic dào tao,  bi duOng, giüp d dng nghip d 
nâng cao trInh d chuyên môn, tay ngh. 

- Di tuclng 4. (bInh ch9n) 

Can bO,  cong chüc, viên chüc nhà nuâc lien tic hoàn thành xut sc nhiêm 
vi, tir nàm 2015 - 2019, dat  danh hiu "Chin si thi dua Thành ph", trong giai 
don nay có It nht 03 sang kiñ, giâi pháp gop phn cái tin thu tiic hàrih chInh, 
nâng cao cht lugng phic viii nhân dan duçc cong than  và áp ding hiu qua 

trong pham vi cp qun. 

3- Cách thtrc bInh ch911: 

Các don vj can cü vào s lucing dai  biu duçic phân b và di tugng thrgc 
qui djnh, tin hành bInh ch9n nhttng dai  biu xut sc nht d dam bâo co c.0 

dai biu  dai  din cho timg di tirçrng. Ban t chac Hi nghj sê thng hqp danh 
sách và thành tIch các Ca nhãn d trInh Thuông trrc Lien doàn Lao dng Thành 
ph xét duyt. 

H so gui ye B phn Chmnh sách Pháp luat  Lien doàn Lao dng qun 1 
châm nht tru'ó'c 16g00 ngày 14/02/2020 gm có: 

- Th trInh cüa Ban ch.p hành Cong doàn co sa: 01 ban. 

- Mi cá nhân du có kern theo hmnh ânh và torn tt thânh tIch ni bat  giOi 
han trong pham vi 01 trang giy A4 ('theo máu dInh kern,): 02 ban. 

- Danh sach trich ngang va gui file mem bao cao thanh tich ye da chi mail: 
hoangha1d1d206(iIgmai1.com  (qua d/c Hoàng Thi Ha — UVBCH, dien thoai 
0982.206.192). 
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V- DOI TIfUNG VA TIEU CHI KHEN CAP QUiNN: 
A 1- Tp the: 

Là các cong doàn c sâ trirc thuc Lien doàn Lao dng qu.n 1 di.rqc Uy 
ban nhân dan Thãnh ph tng B.ng khen giai don 20 15-2019. 

2- Ca nhãn: 

Là doàn vien cOng doàn chua duçic tuyên duang trong Hi nghj Tuyên 
drning cong nhân, viên chüc, lao dng din hInh tiên tin giai doan 2010 - 2014 
do Lien doàn Lao dông qun 1 t chüc và dat  mt trong các tiêu chi sau: 

- Di tucing 1. (bInh ch9n) 

Can bô k thut trrc tip san xiit (Phó Giám dc phii trách k thutt, Quãn 
dc xung, T trithng T san xu.t) tü näm 2015 - 2019 có It nht 03 sang kin 
cãi tin k thut dã duçic cong nhn và áp diing hiu qua trong ph.m vi cp c 
sâ, vth tng giá trj lam igi cho doanh nghip tr 100.000.000 dng tr& len và có 

dóng gop trong vic dào tao,  bi duo'ng, giñp dä dng nghip d nâng cao trInh 
d chuyên mOn, tay nghL 

- Di tirang 2. (bIrth ch9n) 

Cong nhân lao dng trrc tip san xut, giiong mu chp hành t& chü 
truong, chInh sách cüa Dàng, pháp lu.t cña nhà nuOc tü näm 2015 - 2019 có It 
nht 01 sang kin cãi tin k thut dâ dugc cong nhn và áp ding hiu qua trong 
phm vi cp cci sâ, vâi tng giá trj lam igi cho doanh nghip tir 5 0.000.000 dng 
tth len và Co dóng gop trong vic dào tao,  bi duâng, giüp d dng nghip d 

nâng cao trInh d chuyên mOn, tay ngh. 

- D& tucYng 3. (bInh ch9n) 

Can b, cOng chüc, viên chtrc nhà nithc lien t'çlc hoàn thành xu.t sc nhim 
vu, tü näm 2015 - 2019, dat  danh hiu "Chin sT thi dua co sâ", trong giai do?n 

nay có It nht 02 sang kin, giài pháp gop phn cal tin thu tVc  hành chInh, nâng 

cao ch.t luqng phic vir nhân dan duge cong nhn và áp diing hiu qua trong 

phm vi cp qun. 

3- Cách thirc bInh ch9n: 

Các don vj can cü vào s hrcing dai  biu dugc phân b và di tuçing duçYc 

qui djnh, tin hành bInh chçn nhüng dai  biu xut sc nht d dam bào cci câu 

dai biu  dai  din cho tüng di tuçmg. Ban t chirc Hi nghj sê tng hcYp danh 
sách và thành tIch các Ca nhãn d trInh Thumg trrc Lien doàn Lao dng qu.n 1 
xét duyt. 

H so gui v B phn ChInh sách Pháp 1ut Lien doàn Lao dng qun 1 

chm nht truc 16g00 ngày 10/4/2020 gm cO: 
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AN THU (NG \TI) 

:tiU T!CH 

C 

iwng Th Minh Dung 

- Th trInh cüa Ban chp hành Cong doàn ca sâ: 01 bàn 

- Mi tap th và Ca than du có kern theo hInh ành và torn tt thành tich ni 
bt giói han  trong pham vi 01 trang giy A4 (theo mu dInh kèm.): 02 bàn 

- Danh sách trIch ngang vâ gui file mm báo cáo thành tIch v dja chi mail: 

hoanj1ia1d1d2O6(gmai1.conz (qua d/c Hoàng Thj Ha — UVBCH, din thoçzi 

0982.206.192). 

VI. TO CHUC THUC HIN: 

1- Hi ngh nên t chic tnr&c khi din ra Dai  hi Dàng cüng cp. 

2- Can ci'r vào k hoach nay, các cong doàn Co sâ có k hoach trin khai 

thrc hin; tp trung dy manh  tuyên truyn v tu trning thi dua yêu nuâc cüa 

ChO tjch H ChI Minh, các chü tri.rong, duing Mi cüa Dáng, chInh sách, pháp 
lut cüa Nhà nirâc; t chüc các phong trào thi dua yêu nithc nhân các sr kin 

tr9ng dai  cüa Dãng và dt ntrâc nàm 2020, chO trong cong tác ton vinh, khen 
thithng nhttng tp th, cá nhân din hInh trong các phong trào thi dua yêu nuOc. 

3- Bô phn ChInh sách Pháp 1ut Lien doàn qu.n 1 tham muu Thi.r&ng trirc 
Lien doân Lao dông qun 1 xét tang giây khen cho các tp th& cá nhân có thành 
tIch xut s.c trong phong trào thi dua và d xut tang B.ng khen cUa Lien doàn 

Lao dng thành ph& 

4- Bô phn Tuyên giáo Lien doàn Lao dng qu.n 1 chü dng phi hçp ma 
các chuyên mic và thng cu&ng tuyên truyn v Hi nghj các cp vOi nhttng hInh 
thrc phong phü nhm giáo dic truyn thng thi dua yêu rnthc, xây drng va báo 

v T quc. 

5- Các don vj báo cáo k& qua t chüc trin khai và thrc hin v Lien doàn 
Lao dng qun 1 (thông qua BO ph.n ChInh sách Pháp 1uQt) d theo dOi và tng 
hçrp báo cáo cho Lien doàn Lao dông Thành ph.1. 

Nyi nhIn: 

- Ththng tnrc LDLD TP; 
- Ban ChInh sách Pháp luât LDLD TP; 
- Ban Dan van Qun üy qun 1; 
- BCH, UBKT LDLD quân 1; 
- BCH CDCS tr,,rc thuc; 

- Liru: VP, CSPL, clang web, mail. 
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