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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM 
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Số: 135/CĐ-ĐHQG 
V/v thống nhất quy trình, thủ tục bình chọn 
đoàn viên, cán bộ công đoàn xuất sắc 

và đoàn viên ưu tú 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày15 tháng 9  năm 2021 

  
Kính gửi:  Các công đoàn cơ sở trực thuộc 

 
Thực hiện Công văn số 727/LĐLĐ ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Liên đoàn Lao 

động Thành phố Hồ Chí Minh về việc thống nhất quy trình, thủ tục bình chọn đoàn 

viên, cán bộ công đoàn xuất sắc và đoàn viên ưu tú, Ban Thường vụ Công đoàn Đại 

học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) triển khai hướng dẫn cho các 

công đoàn cơ sở về quy trình thủ tục bình chọn và giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu 

tú cho cấp ủy kết nạp Đảng như sau: 

1. Đối với việc bình chọn đoàn viên công đoàn xuất sắc, cán bộ công đoàn 

xuất sắc thì căn cứ các văn bản sau:  

- Nghị quyết số 3A/NQ-LĐLĐ, ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Liên đoàn Lao 

động Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn xuất sắc, 

cán bộ công đoàn xuất sắc và đoàn viên công đoàn ưu tú;  

- Nghị quyết số 02/2014/NQ-LĐLĐ, ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Liên đoàn 

Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi bổ sung một số nội dung Nghị quyết về 

nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn xuất sắc, cán bộ công đoàn xuất sắc và đoàn 

viên công đoàn ưu tú. 

2. Đối với việc bình chọn Đoàn viên công đoàn ưu tú:  

Căn cứ Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU-TĐTN-LĐLĐ-HPB-HND, ngày 02 tháng 

7 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Quy trình, thủ tục kết nạp đoàn 

viên, hội viên ưu tú vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

3. Về thời gian gửi báo cáo kết quả bình chọn: 

 - Báo cáo về Công đoàn ĐHQG-HCM chậm nhất vào ngày 20/10 hàng năm. 



 

 - Hồ sơ gồm:Danh sách 

trong năm (có xác nhận của Cấ

Ban Thường vụ Công đ

sở trực thuộc tổ chức triển khai th

 

Nơi nhận: 
- LĐLĐ TP; 
- Đảngủy ĐHQG-HCM; 
- Các CĐCS trựcthuộc; 
- Lưu VP 
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Danh sách Đoàn viên Công đoàn ưu tú đã giới thiệ

ậ ủa Cấp ủy Đảng cùng cấp).  

Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị Ban Chấp hành Công 

ứ ển khai thực hiện./. 

 

 

 

 

ới thiệu cho Cấp ủy 

ành Công đoàn cơ 


