
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VI
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 168 /CĐ-ĐHQG
V/v thống nhất quy trình, thủ tụ

đoàn viên, cán bộ công đoàn xu
và đoàn viên ưu tú

 
 Kính gửi:                     

 
 
Thực hiện Công văn số

động Thành phố Hồ Chí Minh v
bộ công đoàn xuất sắc và đoàn viên 
Thành phố Hồ Chí Minh hư

1. Đối với việc bình ch
sắc thì căn cứ các văn bản sau: 

- Nghị quyết số 3A/NQ
Thành phố Hồ Chí Minh về
công đoàn xuất sắc và đoàn viên công 

- Nghị quyết số 02/2014/NQ
động Thành phố Hồ Chí Minh v
cao chất lượng đoàn viên công 
công đoàn ưu tú. 

2. Đối với việc bình ch

Căn cứ Hướng dẫn số
năm 2021 của Thành ủy Thành ph
hội viên ưu tú vào Đảng Cộng S

3. Về thời gian gửi báo cáo k

 - Báo cáo về Công đoàn 
ngày 25/10 hàng năm. 

 - Hồ sơ gồm:Danh sách 
năm (có xác nhận của Cấp ủ Đả

Ban Thường vụ Công đ
Chấp hành Công đoàn cơ sở ự

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- LĐLĐ TP; 

- Lưu VT. 
  

ỘNG VIỆT NAM 
ỌC QUỐC GIA 
Ồ CHÍ MINH 

ĐHQG 
ủ tục bình chọn 

àn xuất sắc 
ưu tú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH
Độc lập - Tự do - H

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28  

                   Các Công đoàn cơ sở trực thuộc 
 

ăn số 727/LĐLĐ ngày 13 tháng 9 năm 2021 c
ồ Chí Minh về thống nhất quy trình, thủ tục bình ch

à đoàn viên ưu tú, Ban Thường vụ Công đoàn Đ
ướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau: 

ình chọn đoàn viên công đoàn xuất sắc, cán bộ công 
ă ản sau:  

ố 3A/NQ-LĐLĐ, ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Li
 Chí Minh về nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn xu

đoàn viên công đoàn ưu tú;  

ố 02/2014/NQ-LĐLĐ, ngày 18 tháng 11 năm 2014 c
ồ Chí Minh về sửa đổi bổ sung một số nội dung Nghị

àn viên công đoàn xuất sắc, cán bộ công đoàn xuất sắ

ình chọn Đoàn viên công đoàn ưu tú:  

ẫn số 05-HD/BTCTU-TĐTN-LĐLĐ-HPB-HND, ngày 02 tháng 7 
ành phố Hồ Chí Minh về Quy trình, thủ tục kế

ả ộng Sản Việt Nam. 

ửi báo cáo kết quả bình chọn: 

đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh sách Đoàn viên Công đoàn ưu tú đã giới thiệu cho C
ủ ấp ủy Đảng cùng cấp).  

Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
ở trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Ộ Ủ NGHĨA VIỆT NAM 
Hạnh phúc 

28  tháng 10  năm 2021 

ăm 2021 của Liên đoàn lao 
ình chọn đoàn viên, cán 

àn Đại học Quốc gia 

c, cán bộ công đoàn xuất 

ủa Liên đoàn Lao động 
đoàn xuất sắc, cán bộ 

ăm 2014 của Liên đoàn Lao 
i dung Nghị quyết về nâng 

ất sắc và đoàn viên 

HND, ngày 02 tháng 7 
ủ ục kết nạp đoàn viên, 

ồ Chí Minh chậm nhất vào 

ớ ệu cho Cấp ủy trong 

ố ồ Chí Minh đề nghị Ban 
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 CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 ĐƠN VN : …………………………………….  ………, ngày    tháng     năm      2021 
 

 
DANH SÁCH 

ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN ƯU TÚ NĂM …….. 
 

Stt Họ và tên 
- Ngày tháng năm sinh 
- Nơi sinh 
- Quê quán 

- Nữ 
- Dân tộc 
- Tôn giáo 

Trình độ 
- Học vấn 
- Chuyên môn 
- Chính trị 

- Chức vụ 
- Nơi công tác 

Quá trình công tác Ghi chú 

        

        

        

        

        

        

 
 XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY  TM. BAN CHẤP HÀNH 
  


