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HƯỚNG DẪN 

Tổ chức bình chọn, tôn vinh tuyên dương cán bộ công đoàn 

 nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam năm 2020 
   

Thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 5 tháng 5 năm 2020 của Liên đoàn Lao 

động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức bình chọn, tôn vinh, tuyên dương cán bộ 

công đoàn nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam năm 2020; Ban Thường vụ Công 

đoàn ĐHQG-HCM Hướng dẫn các CĐCS tổ chức, bình chọn, tôn vinh, tuyên dương cán 

bộ công đoàn như sau: 

I. XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG TỔ CHỨC 

CÔNG ĐOÀN” 

- Kỷ niệm chương được xét tặng cho cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ công 

đoàn không chuyên trách vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) 

hàng năm.  

- Việc bình chọn và đề nghị, trao tặng Kỷ niệm chương phải đảm bảo thực hiện đúng 

theo quy định của Hướng dẫn số 46/CĐ-ĐHQG, ngày 20/04/2015 của Ban Thường vụ 

Công đoàn ĐHQG-HCM hướng dẫn về việc khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 

xây dựng tổ chức công đoàn”.  

- Hồ sơ đề nghị trao tặng Kỷ niệm chương: 

+ Tờ trình đề nghị của đơn vị (theo mẫu phụ lục số 01). 

+ Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (theo mẫu phụ lục số 02, 03). 

+ Bản kê khai cá nhân được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có xác nhận của công 

đoàn cơ sở (theo mẫu phụ lục số 04). 

 Hồ sơ gửi về Công đoàn ĐHQG-HCM, trước 16g00 ngày 22/5/2020, để tổng hợp 

đề xuất Liên đoàn Lao động Thành phố xem xét quyết định. Lưu ý: Công đoàn ĐHQG-

HCM không xem xét các hồ sơ gửi đề nghị sau thời gian quy định trên. 

 

 



II. BÌNH CHỌN, XÉT TẶNG “GIẢI THƯỞNG 28/7” 

1. Đối tượng xét trao tặng “Giải thưởng 28/7”: Chủ tịch công đoàn cơ sở, có thời 

gian giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS tròn 24 tháng (tính đến thời điểm xét chọn giải thưởng) 

và CĐCS có số lượng đoàn viên công đoàn từ 100 đoàn viên công đoàn trở lên. 

2. Nguyên tắc xét chọn Giải thưởng 

- Việc xét tặng “Giải thưởng 28/7” phải đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn theo 

Quy chế này; quy trình xét chọn đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Giải thưởng 28 7 

được trao tặng một lần cho Chủ tịch công đoàn cơ sở đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy 

định.  

3. Điều kiện, tiêu chuẩn chung  

- Là Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công 

việc; tích cực, chủ động, có nhiều sảng kiến, ý tưởng mới được ứng dụng hiệu quả trong 

thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tại cơ sở và tác động sâu sắc tới phong trào 

công nhân lao động, hoạt động công đoàn; có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác 

và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao; 

- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, Điều lệ, quy định của tổ chức Công đoàn; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và ảnh 

hưởng tốt được đoàn viên và người lao động tin tưởng, tín nhiệm; 

- Đơn vị công tác không để xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, tại nạn lao 

động và chấp hành tốt các quy định trong năm liền kề và năm xét trao tặng Giải thưởng;  

- CĐCS thực hiện tốt các quy định về thu chi tài chính công đoàn; 

- CĐCS thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên trong năm liền kề với năm xét 

trao tặng Giải thưởng đạt 95 % trên tổng số CBVC - LĐ đang làm việc tại đơn vị; 

- Công đoàn cơ sở được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp liền kề 

với năm xét tặng;  

- Chủ tịch CĐCS không bị đơn thư khiếu nại, tố cáo; 

- Chủ tịch CĐCS được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc 

Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố.  

4.  Hồ sơ đề nghị xét chọn trao tặng “Giải thưởng 28/7” 

- Tờ trình đề nghị xét tặng Giải thưởng; biên bản họp lựa chọn, giới thiệu của Ban 

Chấp hành CĐCS, danh sách trích ngang các hồ sơ đề nghị;  

- Báo cáo tóm tắt thành tích của Chủ tịch công đoàn cơ sở trong 02 năm tính đến thời 

điểm được xét giải thưởng (theo mẫu đính kèm); 



- Báo cáo mô tả sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong phong trào công nhân 

lao động và hoạt động công đoàn tại cơ sở (nếu có); 

- Bản phôtô các loại Giấy khen, Bằng khen và các văn bản có liên quan khác (nếu có) 

của tập thể và cá nhân; 

- Quy chế chi tiêu nội; 

- 02 ảnh màu chân dung khổ 3x4; 01 file ảnh chân dung có gắn với các hoạt động của 

CĐCS.  

* Lưu ý: Quy chế chi tiêu nội bộ còn hiệu lực (của chính quyền).  

5. Thời gian gửi hồ sơ 

- Hồ sơ đề nghị gửi về Văn phòng Công đoàn trước 16g00 ngày 22/5/2020.  

- Công đoàn ĐHQG-HCM không xem xét các hồ sơ gửi đề nghị sau thời gian quy 

định trên. 

Trên đây là hướng dẫn tổ chức bình chọn, tuyên dương cán bộ công đoàn kỷ niệm 91 

năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đề nghị các CĐCS thực hiện theo đúng hướng 

dẫn này. 

Trân trọng./. 

  

Nơi nhận:  
- LĐLĐ TP; 
- Các CĐCS trực thuộc; 
- Lưu VP. 

 

 

 

 


