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TONG LIEN DOAN LAO DONG  VIT NAM CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VLT NAM 
CONG DOAN DIN LIJ'C VIT NAM Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc 

QUY CHE 
THI DUA - KHEN THIRNG 

CUA CONG DOAN DIN L1C VIT NAM 
(Ban hành kern theo Quylt djnh s: 276/QD-cDDVN 

ngày 12 tháng 10 nárn 2021 cña Cong doàn Din ly'c Vit Narn,) 

Churo'ng I 

QUY DiNH CHUNG 

Diên 1. Pham vi diu chinh và dôi tirçrng áp dung 

Quy ch nay quy djnh v danh hiu thi dua và tiêu chun các danh hiu thi 
dua; hInh thüc, di tilçrng và tiêu chuân khen thuâng cüa to chüc Cong doàn; tiêu 
chun danh hiu thi dua, hInh thüc khen thithng cUa Nhà nuâc; Hti dông thi dua 
khen thithng; thm quyên quyêt djnh, trInh t1r thu tiic ho so dé nghj khen thithng; 
ducc áp dung dôi vri nguôi lao dng, doàn viên cong doàn, can b cong doàn và 
to chüc cong doàn các cap trong h thông Cong doàn Din hrc Vit Nam và nhüng 
tp the, cá nhân có dóng gop cho Cong doàn Din lirc Vit Nam. 

Din 2. Phát dng thi dna, däng k thi dna 

Hang näm, các cp Cong doàn t chüc phát dng thi dua, dàng k thi dua 
gài bàn däng k3 thi dua ye Cong ctoàn cap trên trirc tiêp. 

Các cOng doàn tWc  thuc Cong doàn Din lirc Vit Nam gui bàn cThng k 
thi dua ye Cong doàn Din hrc Vit Nam tnthc ngày 01/3 hang 11am. 

Diêu 3. Nguyen tc khen thtrô'ng và can en' d xét khen thtrô'ng 

1. Khen thuóng phâi can cü vào diu kin, tiêu chun và thành tIch dat 
duoc, không nhât thiêt phâi có hInh thirc khen thiing müc thâp mdci duqc khen 
thithng mirc cao hon. Chü trçng khen thu&ng cho co so, nhât là Ca nhân trirc tiêp 
lao dng, san xuât, cong tác Va cá nhân Co nhiêu sang kiên, sang tao  trong lao 
dng, san xuât, cOng tác. 

2. Khi xét khen thithng nguOi dirng d.0 Co quan, to ChÜC, don vj phâi can 
c11 vào thành tIch cüa tap the do cá nhân do lãnh dao. 

3. Khi cO nhiêu cá nhân, tp th Cüflg dü diu kin, tiêu chun khen thuàng 
và thành tIch ngang nhau thI l%ra ch9n Ca nhan nü và tp the có t l nü t 70% trâ 
len d xét khen thu&ng. DOi vói nft là can b lãnh dao,  quán 1, thii gian giü chüc 
vi dê xét khen thuOng qua trinh cOng hiên duçic giãm 1/3 thi gian so vói quy 
djnh chung. 

4. Không tang thumg nhiu bIrth thüc cho mt thành tIch dat  duçic, trong 
mt nàm cOng tác, mt dôi tuqng cO the dugc nhiêu cap ra quyêt djnh khen thithng 
vâi các danh hiu hoàc hinh thüc khen this&ng khác nhau, nhung trong mt cap 



quyt djnh khen thuâng khi d thrçic khen thithng toàn din thI không duçic khen 
thithng chuyên d và ngllçlc lai,  (trü khen thu&ng vào dp so kêt, tong kêtchuyên 
dê theo dçt, theo giai doan). HInh thüc khen thu&ng theo dçit, chuyên dê không 
tInh lam dieu kin, tiêu chuân dê nghj khen thithng müc cao hon ma chi duçic ghi 
nhn và iru tiên khi xét khen thu&ng hoc dê nghj cap trên khen thrnng. 

5. Cong doàn Din 1irc Vit Nam chi khen thithng cho tp th& Ca nhan thuc 
dôi tuçlng quàn l trrc tiêp cüa Lien doàn Lao dng tinh, thành phô khi tiên hành 
phát dng thi dua theo chuyên dé; không khen thrnrng thumg xuyên cho các tp 
the, cá nhân thuc dôi tugng quàn l tric tiêp cüa Lien doân Lao dng tinh, thành 
phô và ngixcYc lti. 

6. Thii gian trinh khen thithng ln tip theo di.rcic tInh theo thii gian 1p 
duoc thành tIch ghi trong quyêt djnh khen thu&ng lan truc. Dôi vth quyêt djnh 
khen thuàng không ghi thii gian 1p diiçc thành tIch thI thii gian trInh khen 
thi.r&ng lan sau di.rcic tInh theo thôi gian ban hành quyêt djnh khen thithng lan 
tnrYc. 

Diu 4. Danh hiu thi dua Va hInh thfrc khen thirô'ng Cong doàn 

1. Danh hiu thi dua cong doàn d vinh danh cho các cá nhân là doàn viên 
cong doàn va tp the là to chüc cOng doàn các cap có thành tIch trong phong trào 
thi dua do tO chüc Cong doàn phát dng. Danh hiu thi dua Cong doàn gôm có: 

1.1. Danh hiu thi dua di vyi cá nhãn: Doàn viên cong doàn xuât sac. 

1.2. Danh hiu thi dua di vi tp th: 

a) Ci thi dua cUa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam. 

b) Co thi dua cüa Cong doàn Din 1irc Vit Nam. 

c) "Cong doàn co s& hoàn thành xut stc nhim v%1", "COng doàn Co 

thành viên hoàn thành xuât sac nhim viii" (gQi chung là "Cong doàn Co S1 hoàn 
thành xuât sac nhiém vu"). 

d) Cong doàn b phn xut SC, T Cong doàn xut sc (goi chung là T 
Cong doàn xuât sac). 

2. HInh thüc khen thixâng cOng doàn d khen thtthng cho cá nhân là ngiiñ 
lao dng, doàn viên cOng doàn và tp the là to chüc cong doàn cac cap có thành 
tIch trong phong trào thi dua do to chüc cong doàn phát dng và trong cong tác 
xây dirng to chüc cOng doàn vftng mtnh. HInh thüc khen thithng cüa to chüc Cong 
doàn gôm có: 

a) Bang khen cUa Ban Chp hành Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam (sau 
day gi là Bang khen cüa Tong Lien ctoàn). 

b) Bang khen cUa Ban Chip hành Cong doãn Din 11rC Vit Nam (sau day 
g9i là Bang khen cüa Cong doàn Din lirc Vit Nam). 

c) Bng Lao dng sang to cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam. 

d) Chüng nhn Lao dông sang tao  cüa Cong doàn Din hrc Vit Nam. 
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e) KST nim chuung "VI sr nghip xây dirng t chüc Cong doàn" cüa Tng 
Lien doàn. 

f) Gi.y khen cüa Ban Chp hành Cong doàn c.p trên trrc tip Co sâ; cüa 
Ban Chap hành Cong doàn co so. 

g) "Giãi thu&ng Nguyn Düc Cành" cüa Tng Lien doàn. 

h) "Giâi thithng Nguyn Van Linh" cüa Tng Lien doãn. 

i) Giài thithng "NguOi lao dng ngành Din tiéu biu" cüa Cong doàn Din 
hjc Vit Nam. 

k) Giãi thuOng "Can b cong doàn tiêu biu" cüa COng doàn Din 1irc Vit 
Nam. 

Diu 5. Danh hiu thi dua và hInh thuc khen thirO'ng Nhà nlr(rc 

1. Danh hiu vinh di:r và danh hiu thi dua cüa Nhà nuOc áp diing binh xét 
thi dua và dé nghj cap trén tang thtr&ng dôi vOi Ca nhân là can b cong doàn chuyên 
trách và tp the ti~ Cong doàn Co sO trO len, bao gôm: 

1.1. Danh hiu vinh di,r và danh hiu thi dua di vOi Ca nhân là can b cOng 
doàn chuyên trách: 

a) Anh hung Lao c1ng. 

b) Chin sT thi dua. toàn quc. 

c) Chin si thi dua Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam. 

d) Chin si thi dua ca sO. 

e) Lao dng tiên tin. 

1.2. Danh hiu thi dua di vOi tp th là Cong doãn co sO, Cong doàn cp 
trén trirc tiêp Co cO, các Ban cüa Cong doàn Din 1iic Vit Nam và Cong doàn 
Dién lixc Viêt Nam: 

a) CO thi dua cüa ChInh phü. 

b) CO thi dua cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam. 

c) Tp th lao dng xut sac. 

d) Tp th lao dng tiên tin. 

2. HInh thüc khen thuOng cüa Nhà nuOc áp dicing binh xét khen thuOng và 
dê nghj cap trên khen thithng dôi vOi cá nhân là can b cOng doàn chuyên trách 
và tp the tO cap Cong doãn co sO trO len, bao gOm: 

a) Huân chuong. 

b) Huy chuong. 

c) Danh hiêu vinh dr nhà nithc. 

d) "Giài thuOng Ho ChI Minh"; "Giãi thuOng nhà nuOc". 

e) K nim chuong, Huy hiu. 
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f) Bang khen. 

g) Giy kben. 

Chu'o'ng II 

DANH HIEU THI DUA vA HINH THU'C KHEN THIXNG 
CUA TO CH1J'C CONG DOAN 

Muc 1 

oOi TIJ'NG, TIEU CHUAN xET TANG DANH HIEU THI DUA 

Diu 6. Danh hiu "Doàn viên Cong doàn xut sac" 

Danh hiu "Doàn viên Cong doàn xut sic" xét tng cho cá nhân dat  các 
tiêu chuân sau: 

1. Thirc hin t& các thim vi cüa doàn viên quy djnh tai  Diu 1 Cong doàn 
Vit Nam; 

2. Hoàn thành t& nhim vi duçic giao; 

3. Co phm cht dao  due t&; doàn kt, gisng mu chp hành t& chü tri.wng 
cUa Dâng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nrnic, quy djnh cüa co quan, &m vi. 

Diu 7. Danh hiu "T Cong doàn xuât sac" 

Danh hiu "To Cong doàn xut sic" xét tng cho tp th dat  các tiêu chun sau: 

1. Hoàn thành t& thim vi cüa T Cong doàn; 

2. TIch crc tham gia các phong trào thi dna do Cong doàn phát dng; 

3. Kjp th&i phãn ánh tam tu, nguyen vQng và nhUng d xut, kiên nghj cüa 
doân viên và nguii lao dng v&i chuyên mon dông cap và Cong doàn cap trên; 

4. Giü vrng sinh boat, ni b doàn kt, giñp nhau khi gp khó khàn; không 
có doàn viên vi phim chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuóc và các quy djnh cüa 
Cong doàn, Ca quan, dcm vj. 

.A •A A A 'A Then 8. Danh hiçu Cong doan co' so' hoan thanh xuat sac nhiem vu 

Danh hiu "Cong doàn ca s& hoàn thành xut sc nhim vii" xét tng cho 
Cong doàn Ca s/Công doàn ca sâ thành viên dat  các tiêu chuân sau: 

1. Hoàn thãnh t& nhim vi duçic giao; 

2. Co thóa uâc lao dông tp th d& vci Cong doàn ca si cong ty hch toán 
dc lip; có cac quy ché dan chü a ca sâ; có tp hap kién doàn viên, nguai lao 
dng dé xuât, kiên nghj vài chuyên mOn vã các ca quan chüc näng dé tao  dieu 
kiên, ca chê phü hap, thuân lai cho doàn viên, nguôi lao dng dam bâo di sOng, 
viec lam, nâng cao thu nhâp; 

3. Thirc hin cong tác thu, chi và trIch np tâi chInh Cong doân d.y dü theo 
dung quy djnh cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam và cüa Cong doàn Din 
hic Viêt Nam; 



4. Không xây ra ngrng vic tp th ho.c dInh cong trái pháp 1ut; 

5. Không có tai nn lao dng cht ngi.thi, cháy n nghiêm trçng do 1i chü quan; 

6. Ni b doân kt; không có doàn viên, can b chü ch& vi phrn pháp 1uQt 
bi xü 1 k) 1ut tir cãnh cáo trâ len. 

Diêu 9. Danh hin "Cô' thi dna cüa Cong doàn Diên lire Vit Nam" 

1. C thi dua toàn din cüa Cong doàn Din lirc Vit Nam duçie xét tang 
cho Cong doàn cap trên trirc tiêp cci sâ và COng doàn c s& trirc thuc Cong doàn 
Diên h.rc Viêt Nam dat các tiêu chuân sau: 

a) Hoàn thành vuqt müc các chi tiêu thi dua và nhim vi duçic giao trong 
näm; dixgc bInh ch9n suy ton dan dâu và xuât sac trong KhOi thi dua do Cong 
doàn Dién lire Vit Nam to chüc; 

b) Thirc hin cong tác thu, chi và trIch np tài chInh Cong doàn dy dü theo 
dung quy djnh cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam và cüa Cong doàn Din 
lire Viêt Nam. 

2. Ci thi dua toàn din cüa Cong doàn Din hrc Vit Nam duçic xét ttng 
cho Cong doàn cci sâ xuât sac tiêu biêu di.rgc lira chn trong so Cong doàn co sâ 
hoàn thành xuât sac thim vi thuc Cong doàn cap trên trrc tiêp co sâ. 

3. Ci thi dua chuyên d: 

a) Các chuyên d xét khen thuâng c thi dua hang näm cüa Cong doàn Din 
hrc Vit Nam gôm: Chuyên dê "Xanh - Sach - Dçp, Báo dam an toàn v sinh lao 
dng", "Van boa, Th thao", "GiOi viêc nuâc, Dam vic nhà" và các chuyên dê 
khác theo quy djnh cüa Cong doàn Din lirc Vit Nam. 

b) Di tuçlng duçc xét tng Danh hiu "Cd thi dua chuyên d cüa Cong 
doàn Din 1irc Vit Nam" gôm: Cong doàn co sâ; Cong doàn cap trên trçrc tiêp Cu 
sa. 

c) Cong doàn Din lire Vit Nam ban hành hiiàng dn riêng, quy djnh cii 
the ye dôi tirgng, tiêu chun, ho so khen thu&ng Danh hiu ci thi dua cho timg 
chuyên dé cüa Cong doàn Din 1irc Vit Nam. 

d) S lirqng: Mi chuyên d 02 C. 

Diêu 10. Danh hiu "Cr thi dna cüa Tong Lien doàn" 

1. Ci thi dua toàn dién: 

a) Xét ttng cho COng doàn co sâ có thành tIch xut sc tiêu biu, ducic hra 
eh9n trong so nhüng Cong doàn co sâ dat  danh hiu "Cong doàn co sä hoàn thành 
xuât sac nhiêm vu". 

b) Xét ttng cho Cong doàn cp trên trirc tip co si có thành tIch xut sac, 
di.rçic bInh chn suy ton dn du Khi thi dua do COng doàn Din 1irc Vit Nam 
t chüc. 
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Di vâi Cong doàn cp trên trirc tip co sâ, Cong doãn Co si tiêu biu xut 
sac nhât, duoc Cong doàn Din lirc Vit Nam lira ch9n d nghj Tng Lien doàn 
ttng C thi dfla thI không duc tang C thi dua cüa cap de nghj ma chi ban hành 
Quyt djnh cong then dü tiêu chun tng C? thi dua cüa cap d nghj. 

c) S luçing C? thi dua cüa Tng Lien doàn: Hang näm can cü kt qua chrn 
diem thi dua cüa Cong doán các &m vj và so luqng theo phãn bô cüa Tong Lien 
doàn, Cong doàn Din lirc Vit Nam sê xét và dé nghj Tong Lion doàn khen 
thithng. 

2. Côr thi dua chuyOn d: 

a) Các chuyên d xét khen thi.thng Co thi dua hing näm cUa Tng LiOn doàn 
gôm: ChuyOn dê "Xanh - Sach - Dçp, Bâo dam an toàn v sinh lao dng", "Van 
hoá, Th thao", "GiOi vic nuOc, Dam vic nhà" và các chuyên dO khác theo quy 
djnh cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam. 

b) Di tuçlng duçic xét tang Danh hiu CO thi dua chuyên d cüa Tng Lien 
doàn cho Cong doãn Co sO, Cong doàn cap trên triic tiOp Co sO. 

c) TiOu chu.n, h so d nghj tang thix&ng CO thi dua chuyOn ct duçc Tong 
Lien doàn ban hành huOng dan riêng, quy djnh cii the cho tmg chuyOn dO. 

d) S luqng: Môi chuyOn d 01 CO. 

Miic2 

DOI TIJ'QNG, TIEU CHUAN 
XET TANG CAC HINH TH!1'C KHEN THI1(NG 

Diu 11. K nim chumig "VI si nghip xây dirng to chü'c Cong doàn" 

Hng nàm, Cong doàn Din hrc Vit Nam can cü quy djnh dôi tuçmg, tiOu 
chuân xét tng k) nim chuong "VI sir nghip xay dirng to chüc Cong doàn" cüa 
Tong Lien doàn dê huó'ng dn các Cong doàn trrc thuc to chüc th1rc hin và dO 
nghj Tong Lien doàn xét tng. 

A 9 A A A A Dieu 12. Bang khen cua Tong Lien doan Lao d9ng Viçt Nam 

1. B.ng khen cUa Tng Lien doàn xét tng cho cá nhân dat  các tiêu chun sau: 

a) Hai näm liOn tiic (tInh Ca nam d nghj khen thuOng) hoàn thành xut sc 
nhim vi, trong thOi gian do có 02 sang kiOn duçic cong nhn và áp dicing hiu qua 
trong phtm vi cap co sO; 

b) Näm truOc lin k thOi dim d nghj tang Bang khen cüa Tng Lien doàn 
dã duqc tng Bang khen cüa Cong doàn Din lirc Vit Nam hoc Lien doàn Lao 
dng tinh, thãnh phô hoc tuong throng. 

2. Bng khen cüa Tng Lien doàn xét tang cho cá nhân là cOng nhân, lao 
dng xu& sac tiOu biêu trong s cong nhân, lao dng cO hai näm lien t%ic dat  danh 
hiu "Doàn viOn Cong doàn xuât sac", nam trithc liOn ke thOi diOm dê nghj khen 
thuOng Bang khen cüa Tong Lien doàn dâ duçic tng Bang khen cüa COng doàn 
Din lirc Vit Nam hoc dixqc tng Bang Lao dng sang tao  cüa Tong Lien doãn. 



3. B.ng khen cüa Tng Lien doàn xét tang cho tp th tü Cong doàn Co s& 
tr& len dat các tiêu chuân sau: 

a) Chp hành t& Diu 1 Cong doàn Vit Nam, Nghj quyt cüa Cong doàn; 
chü truong, chInh sách cüa Dâng, pháp 1ut cüa Nhà nuâc, ni b doàn két; 

b) Hai näm lien tuc hoàn thành t& nhiêm vu (tInh cà näm d nghi khen 
thuàng); tO chüc tot các phong trào thi dua, thrc hin tOt chüc nàng dai  din, bâo 
v quyén, lçii Ich hqp pháp, chInh dáng cüa doàn viên, ngiRñ lao dng; chäm lo 
tot dyi sOng 4t chat, tinh than cho can b, doàn viên và nguôi lao dng; 

c) Näm truc lin k th?i dim d nghj tang Btng khen cüa Tng Lien doàn 
dã duqc tang Bang khen cUa Cong doàn Din lirc Vit Nam hoc Lien doàn Lao 
dng tinh, thành phô hoc tuong duong và nám de nghj khen thu&ng, t.p the Cong 
doàn duoc xêp loai hoàn thành tot nhiêm vi tth len; 

Diêu 13. Bang khen chuyên dê cüa Tong Lien doàn 

1. Các chuyên d duçic xét ttng Bang khen cüa Tng Lien doàn gm: 
Chuyên dê "Xanh - Sch - Dçp, bào dam an toàn v sinh lao dng"; "Van hoá, 
The thao"; "Giói vic nuóc, Dam vic nhà" và các chuyên dê khác theo quy djnh 
cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam. 

2. D,i tuqng ducc xét tang Bang kben chuyên dê gôm: Cong doàn co sâ và 
cá nhân thuôc các don vi nay. 

3. Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam ban hành huàng dan riêng quy djnh 
ye dôi tuçing, tiêu chuân, ho so khen thu&ng Bang khen cho tirng chuyên dê cña 
Tong Lien doàn. 

Diêu 14. Bang khen cüa Cong doàn Diên liyc Vit Nam 

1. Khen thuing tng kt näm: 

1.1. Bng khen cüa Cong doàn Din 1irc Vit Nam xét ttng cho Ca nhân dat 
các tiêu chuân sau: 

a) Co thành tIch xut sc trong phong trào thi dua và boat dng Cong doàn, 
là guong then hInh trong cOng nhân, vien chirc, lao dng cüa ngành Din Vit 
Nam. 

b) Hai näm lien tiic (tInb Ca näm d nghj khen thung) hoàn thành t& nhim 
vi duçc giao, dat  danh hiu "Doãn viên COng doàn xuât sac"; dã dugc tang Giây 
kben cüa COng doàn cap e nghj hoc tuong duong. 

1.2. Bng khen cüa Cong doàn Din 1%rc Vit Nam xét tang cho tp th tir 
cap To cOng doàn tth len dat  mt trong các tiêu chuân sau: 

a) Dt thành tIch xut sc tiêu biu trong các phong trào thi dua và boat 
dông Cong doàn do COng doàn Din lijc Vit Nam tO chüc; 

b) Näm truâc thai dim d nghj khen tbuâng dã duqc tang Giy khen và 
näm d nghj khen thtthng, tp the Cong doàn duqc dánh giá chat lugng boat dng 
Cong doàn hoàn thành tot thim vi1 tth len. 
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2. Khen thtthng trong näm: 

a) Bang khen cüa Cong doãn Din lrc Vit Nam xét ttng cho t.p th và cá 
nhân dat  thành tIch xuât sac dt xuât trong lao dng san xuât và boat dng cong 
doàn. 

b) Bng khen cUa Cong doàn Din 1irc Vit Nam xét tng nhân djp k nim 
"näm trôn", "näm lé 5" ngày thành 1p do'n vi và to chirc cong doàn dê khIch l 
các tp th& cá nhân có nhiu thành tIch xuât sac tiêu biu, dóng gop cho qua trInh 
xây d%rng, phát triên dcm vj và xây dimg to chüc Cong doàn. 

Diu 15. Bang khen chuyên d cüa Cong doàn Diên hrc Vit Nam 

1. Các chuyên d xét khen thu&ng Btng khen h.ng nàm cüa Cong doàn 
Din 1irc Vit Nam gôm: Chuyên dê "Xanh - Sach - Dçp, Bào dam an toàn v sinh 
lao dng", "Van boa, The thao", "GiOi vic nuôc, Dam vic nhà" và các chuyên 
dé khác theo quy djnh cüa Cong doàn Din lrc Vit Nam. 

2. Cong doàn Din hrc Vit Nam ban hành hixOng dn riêng, quy djnh c11 

the ye dôi tuçing, tiêu chuân, ho sc khen thithng cho tüng chuyên dé cüa Cong 
doàn Diên luc Viêt Nam. 

A • A 9 A A A 9 A Then 16. Giay khen cua Cong doan cap tren tnyc tiep co' so', Cong doan 
co' s& 

Cong doàn cp trén trirc tip cci sâ, Cong doàn cci sâ phát hành Giy khen d 
khen thuing cho các tp the và Ca nhân có thành tIch xuât sac trong các phong 
trào thi dua do to chc cong doàn phát dng và trong cOng tác xây dirng cOng doàn 
vtmg manh. 

1. Giy khen d tang cho cá nhân dat  các tiêu chun sau: 

a) Hoàn thành t& các thim vi cüa doàn viên quy djnh tai  Diêu l Cong doàn 
Vit Nam; 

b) Là din hInh xut sc tiêu biu cüa Cong doàn cp trên trirc tip cci sâ; Cong 
doàn c si; Cong doàn co s& thành viên; Cong doàn b phn; To cong doàn. 

2. Giy khen d tang cho các tp th dat  các tiêu chun sau: 

a) Hoàn thành t& các nhim viii cüa Cong doàn duqc quy djnh tai  Diu 1 
Cong doàn Vit Nam; 

b) Là tp th xut sc tiêu biu cüa Cong doàn cp trên trirc tip co sâ; Cong 
doãn co sâ; Cong doan co s thành viên; Cong doàn b phn. 

Diêu 17. Khen thirô'ng Cong trInh gãn bin 

1. Cp gn bin: 

a) Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam. 

b) Cong doãn Din lirc Vit Nam. 

c) COng doàn cp trén trrc tip co si. 

2. Tiêu chun gn biên 
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a) Cong trInh có giá trj kinh t - xã hi 1n, có nghia chInh trj ânh hu&ng 
trong pham vi khu wc, tinh, thành và toàn quôc có tong giá trj dâu tu tü 200 t) 
\TND trà len duçic dê nghj gän biên cap lông Lien doàn; t1r 100 t den duâi 200 
t) VND dé nghj gãn biên cap Cong doàn Din 11rc Vit Nam. lrumg hqp dc 
bit, nhüng cong trInh có giá trj dâu tu thâp han nhung có nghia 1&n ye chinh 
tn, kinh tê, xã hi do Chü tjch và Phó Chü tjch ph%i trách thi dua cüa Cong doàn 
Din hrc Vit Nam xem xét quyêt djnh. 

b) Cong trInh duqc cOng doàn và chuyên mon phii hçip vri các dan vj thi 
công, chü dâu tu phát dng thi dua và k két giao uâc thi dua. 

c) Cong trInh duçic xây dimg theo dung quyt djnh du tu diiçic cp có thm 
quyên phé duyt; chap hành nghiêm tüc các quy djnh cüa Nhà nuóc ye quân l 
dâu tu xay dirng; bão dam chat luqng, dam bão an toàn v sinh lao dng, không 
dé xay ra tai nn lao dng chêt ngithi hotc tai ntn lao dng ntng; cOng trInh duçic 
hoàn thành dung hoc vtrçit tiên d thai gian. 

3. H sa gn biên cong trInh gôm: 

3.1. Cong van cThng k thi dua gn bin cOng trinh (giri däng k tnrâc ngày 
khii cOng tü 5 den 10 ngày); 

3.2. Th trInh d nghj cong nh.n và g.n bin cOng trInh (gi:ri trithc ngày dr 
kiên gän biên 20 ngay) kern theo các van ban: 

a) Biên bàn nghim thu hoàn thành cong trInh. 

b) Báo cáo kt qua thic hin phong trào thi dua gn bin cong trInh, nêu rO 
nghia kinh té, chInh trj, xa hi cüa cOng trInh, các bin pháp quân l, to chIrc thi 

cOng, nghip vi giám sat... các sang kiên hçip l hóa, cài tiên k5' thuât. Cong tác 
thàm hOi, dng vien, chàm lo si.'rc khOe, dam báo an toàn lao dng cho CNVCLD 
tham gia xây dmg cOng trInh. 

c) Báo cáo trIch ngang thành tIch cüa các tp th và cá nhân d nghj khen 
thu?ing trong phong trào thi dua gän biên cOng trInh. 

Diêu 18. Bang Lao dng sang to cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit 
Nam 

Bang Lao dng sang tao  cüa Tng Lien doàn duçc xét tng hang nãm cho 
cá nhân là doãn viên Cong doàn th%rc hin tOt các nhim vi cüa doàn viên và Co 
dê an, giái pháp, sang kién (gçi tat là giãi pháp) tü cap co sâ duçic 1rng diing vào 
thrc tê mang lai  hiu qua kinh tê thiêt th%rc duqc cap có thâm quyên cOng nhn và 
giá tn lam li tInh theo tirng dOi tuqng cii the sau: 

1. Di vri doàn viên là cOng nhân, vien chüc, lao dng có trmnh d chuyên 
mOn tir cao dng trä xung, khOng giü chüc vi lãnh do, có tir 01 giài pháp trâ 
len vâi tng giá tn lam lgi tü 80 triu dOng trä len hoc 03 nãm lien tijc có giái 
pháp, sang kin vâi tng giá tr lam lçii tü 120 tniu dOng tth len; 
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2. Di vâi doàn vien là can b, cong chirc, vién chirc, lao dng có trinh d 
chuyên mon tü Di hçc tth len, không giü chüc vj lãnh do quân 1, có tü 01 giâi 
pháp tth len vói tng giá trj lam lqi tü 150 triu dông trâ len; 

3. Di vOi doàn viên là can b lành dto quàn 1 (giü chüc vii lath dto, quàn 
l có ph%1 dtp tt'ir 0,3 tth len di vâi dan vj hành chInh, sir nghip và giC chirc 
vi Giám d&, Phó Giám dc doanh nghip và tucing duang tth len dôi vâi các 1oi 
hInh doanh nghip) có tir 0lgiâi pháp trà len vói tng giá trj lam 1i tü 200 triu 
dng tri len hotc có giài pháp cái tiên quàn l ye to chüc san xuât áp dung vào 
thrc t mang lti hiu qua kinh th - xà hi cao duçic c.p tinh, b, ngành Trung 
ucing cong nhn. 

4. Ca nhan tham gia D tài khoa h9c sau khi duçic nghim thu và 1rng ding 
vào thrc t mang lai  hiu qua kinh t - xã hi cao, dugc Thu tru&ng ca quan, dan 
vj nai 1'rng diing d tài khoa h9c do xác nhn theo timg di tuçlng sau: 

a) D tâi c.p tinh, Bô có thiu thành viên tham gia: Tác giã là Chü nhim 
d tài và thành viên có müc dóng gop trên 60% cho d tài duçic xem xét d nghj 
khen thithng. 

b) D tài cp Nhà nithc có nhiu thành viên tham gia: Tác giâ là Chu nhim 
d tâi và thành vien có m1rc dOng gop tir 50% trâ len cho d tài duçic xem xét d 
nghj khen thu&ng. 

c) D tài lan phái nghiên ci'ru nhiu nàm hoc phài chia lam nhiu d tài 
nhánh, nu d tài nhánh di.rccc nghim thu dtt kt qua xut stc và mirc d dóng 
gop trén 30% cho dê tài iOn: Tác giâ là chü nhim dê tài nhánh cüng duçic xem 
xét dê nghj khen thithng. 

5. Ca than có giái pháp cOng ngh dir thi tai  các cuc thi khu vrc và quôc 
tê, hi thi qu& gia hoc hi thi cp tinh, b, ngành Trung uang và dt giái nht, 
nhI, ba hoc giâi A, B, C trong các hi thi do (nu giâi pháp có tü 02 tác giâ trO 
len thI chi xét khen th'tthng cho 01 cá nhân có ti l dóng gop cao nhât). 

6. Di vOi các sang kin không xác djnh diiçc ci th giá trj lam lçi nhung 
da duc Ong dçing vào thirc tin mang laj  hiu qua kinh t - xä hi cao, phm vi 
ãnh huOng rng den cap tinh, thành phO, ngành Trung uang, duçic ThU tnr&ng ca 
quan, dan vj nai Ong d%ing xác nhn hoc ca quan quán l khoa h9c cOng ngh 
cUa tinh, B xác then  thi tác giâ cUa các sang kiên do duçic xem xét d nghj khen 
thuOng. 

Diêu 19. Chu'ng nhân Lao dng sang to cüa Cong doàn Din hrc Viêt 
Nam 

ChUng than  Lao dng sang to cUa COng doàn Din hrc Vit Nam thàm 
khIch l, ghi then sir no lirc cUa các cá nhân da có nhieu giài pháp, sang kiên duçic 
cOng nh.n cap dan vj, T.p doàn và triên khai áp dung vào th%rc tê mang 1a  hiu 
qua, giá trj lçii Ich thiêt thrc nhtrng chua dU các tiêu chI xét t.ng Bang Lao dng 
sang to cap TOng Lien doàn khi dt các tieu chuân thu sau: 
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1. Gitr nguyen di tuçing, tiêu chI xét nhu vi Bang Lao dng sang tao  cp 
Tong Lien doàn tai  các Khoàn 1, 2, 3 Diêu 18. Tác giâ giâi pháp, sang kiên phãi 
có t) 1 dóng gop müc tôi thiêu là 50% trâ len dugc xem xét dé nghj Cong doàn 
Din 11rc Vit Nam khen thithng Chirng nhn Lao dng sang tao. 

2. Ngoài ra, Cong doàn Din luc Vit Nam së can cü trên ho so dê nghj 
tang Bang Lao dng sang tto cap Tong lien doàn dê khen thu&ng Chirng nhn 
Lao dng sang tao  ci,i the nhu sau: 

a) Dé,i vói nhüng D tài khoa hc c.p Tp doàn, tinh, b, cp Nba ni.róc có 
nhiu thành viên tham gia sau khi diiçic nghim thu và irng dicing vào thirc tê mang 
lii hiu qua kinh tê - xã hi cao, duçrc Thu tru&ng Co quan, don vi noi üng diing 
dê tài khoa hçc do xác nhn thI các thành viên có müc dóng gOp tr 30% tth len 
cho dê tài duçc xem xét dé nghj khen thu&ng. 

b) Dé,i vâi d tài hfin phãi nghiên c1ru nhiu näm hoc phài chia lam nhiu 
dé tài nhánh, nêu dê tâi nhánh duçic nghim thu dat  kêt qua xuât sac thi tác già là 
chU nhim dê tài nhánh cüng duqc xem xét dê nghj khen thuâng. 

c) Co giái pháp cong ngh dir thi tai  các  cuOc  thi khu vrc và quc t, hi 
thi quôc gia hoc hi thi cap tinh, b, ngành Trung uxmg và dat  giài tr khuyên 
khIch tró len trong các hi thi do (nêu giâi pháp CO tü 02 tác già trâ len thI xét 
khen thiRng cho 01 cá nhân có t l dóng gop cao nhât). 

d) Di vOi các d tài, giâi pháp, sang kin không xác djnh duçic cii th giá 
trj lam lçii nhung dã diiçic 1rng diing vào thc tiên mang lai hiu qua cao, phm vi 
ãnh hrning rng den cap tinh, thành phô, b, ngành và duçic Thu tnr&ng co quan, 
don vj hoc co quan quãn l khoa hQc cong ngh cUa tinhlthành phO/b/ngành xác 
nhn thI tác giâ cUa các sang kiên do së duqc xem xét khen thithng. 

.A 9 9 A Dieu 20. Giai thirong cua Tong Lien doan 

1. "Giãi thuOng Nguyn DÜC Cãnh" cüa Tong Lien doàn: 

1.1. "Giãi thiRing Nguyn Due Cành" ph.n thu&ng cao qu cUa Tong Lien 
doàn Lao dng Vit Nam duçic xét, trao ttng cho cong nhân, lao dng trirc tiêp 
san xuât tai  các doanh ngbip thuc các thành phan kinh tê cO thành tIch xuât sac 
tiêu biêu nhât trong lao dng san xuât; có nhiêu sang kiên câi tiên k thut; tIch 
circ dào tao,  kern cap, bôi di.rng, giüp d dông nghip nâng cao trInh d tay nghê, 
chuyén mon nghip vii gop phân xây dimg doanh nghip, don vj phát triên ben 
vüng, xây dirng giai cap Cong than và to chüc Cong doàn vCrng math. 

1.2. "Giâi thuâng Nguyn Düc Cãnh" duçic t chüc trao tang 5 näm 1 lan 
vào djp "Tháng Cong nhân" cüa nàm to churc Dai hOi Cong doàn Vit Nam. 

1.3. Mt cá nhân chi ducic trao tang Giài thu&ng 01 ln. 

1.4. Näm t chüc trao tang "Giài thithng Nguyen Due Cãnh", Doàn Chü 
tjch Tong Lien doàn ban hành hu&ng dan riêng ye xét, trao tng "Giâi thuàng 
Nguyn Düc Cânh". 

2. "Giâi thuàng Nguyn Van Linh" cüa Tng Lien doàn: 
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2.1. "Giãi thithng Nguyn Vn Linh" ph.n thiing cao qu cüa Tng Lien 
doàn Lao dng Vit Nam duçic xét, trao tng cho can b cong doàn các cap có thãnh 
tIch dc bit xuât sac, có sang kiên, sang tao  trong hot dng Cong doân gop phân 
xay dirng to chirc Cong doàn và xay dmg giai cap cOng nhãn vftng mnh; 

2.2. "Giãi thuàng Nguyn Van Linh" duçic to chüc trao tang hang näm vào 
djp kr  nim Ngày thành 1p Cong doàn Vit Nam (2 8/7) hoc vào djp khác do 
Doàn Chü tjch Tong Lien doàn quyêt djnh; 

2.3. Mt cá nhân chi duçic trao ttng Giãi thu&ng 01 ln; 

2.4. Doàn Chü tjch Tng Lien doàn ban hành hu&ng dn riêng v vic xét, 
trao tng "Giái thithng Nguyen Van Linh". 

Diu 21. Giãi thtrô'ng "Ngirô'i lao dng ngành Diên tiêu biu" cüa Cong 
doàn Dién lire Viêt Nam 

1. Dôi tuçing: 

a) Xét t.ng cho ngix?ii lao dng dä có thyi gian cong tác trong Tp doàn 
Din lirc Vit Nam tir 05 näm tth len (không giU chüc vi lãnh dao,  quân 1i có phi 
cap tü 0,3 trâ len). IJu tiên xét chçn lao dng trc tiêp, san xuât, kinh doanh là 
nhân viên, cOng nhân, chuyên viên, k5' str diên hInh tiêu biêu nhât cüa don vj. 

b) Xét tang cho ngu?i lao dng dat  thành tIch xut sc dt xu.t nhii disc 
tang Bang Lao dng sang tao  cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam, dat  giãi 
trong các cuc thi do Ttp doàn Din 1irc Vit Nam to chc. 

2. Giài thuâng "Ngithi lao dng ngành Din tieu biu" ducic t chi'rc khen 
thithng, trao tang hang näm vào dip  "Tháng Cong nhân"; không tang 2 lan lien 
tiêp cho 1 ca nhân. 

3. Tiêu chun dôi vâi ngui lao dng tai  dim a mic 1: 

3.1. Là Doàn viên cong doàn; 

3.2. Trong 02 nàm 1in k triiâc nãm d nghj khen thrnng: 

a) Lien tiic dat  danh hiu Lao dng tién tin; 

b) Dã duçic khen thiiàng tir hInh thirc Giy khen trâ len. 

Diu 22. Giãi thirO'ng "Can b cong doãn tiêu biêu" cüa Cong doãn 
[Men lire Vit Nam 

1. Di tuçmg: Xét tang cho can b cOng doàn có th?yi gian tir 05 nàm trâ len 
dam nhim chirc vii tr cap tO phó cOng doàn trâ len và can b cOng doàn chuyen 
trách. 

2. Giãi thithng "Can bô cOng doàn tiêu biu" dugc to chüc trao tang 02 lan 
trong nhim kS' Dai hi COng doàn Din lrc Vit Nam vào näm tO chc Dai  hi 
vã näm so két giüa nhim ki; khOng tng mt cá nhãn hai lan lien tiêp. 

3. lieu chun: Can b cOng doàn có thành tIch xut sc trong hoat  dng 
cOng doàn và dat mOt trong cac tieu chuân sau: 
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a) Co 02 nàm lien t%tc dt thành tIch xut sc dã duqc khen thuông tü hInh 
thüc Giây khen trâ len. 

b) Dt danh hiu Chin si thi dua cp ci si tü hai näm tth len, trong do có 
nãm lion kO vOi nàm de nghj khen thu&ng. 

c) Dit thành tIch xut sc trong các cuc thi do Tng LiOn doàn Lao dng 
Vit Nam, Tp doàn và Cong doàn Din 1irc Vit Nam to chüc trong giai don dê 
nghj khen thrning. 

Diu 23. Các trirông hçip khen thirö'ng khác 

1. Các tp th, cá nhân (k Ca ngixOi ngoài EVN) có nhiu dóng gop mang 
lti hiu qua lan cho to chüc Cong doàn Din 1irc Vit Nam duçic Cong doàn Din 
hrc Vit Nam xem xét khen thuO'ng. 

2. Các trixOng hçip dc bit trong ti'rng diu kin c1,i th Cong doàn Din 1irc 
Vit Nam sê xem xét khen thu&ng và dê nghj các cap có thâm quyOn khen thrning 
vci hInh thüc phü hqp. 

Mite 3 

CVM, KLIOI THI DUA 

Diêu 24. Cim, Khôi thi dna cüa Cong doàn Din h'c Vit Nam 

1. Cong doàn Din kic Via Nam thành ltp Ciim, Khëñ thi dua theo Phii hic 
dê to chüc các boat  dng thi dua theo khôi. 

2. Can cü quy djnh cUa Tng Lien doàn, Cong doàn Din lrc Via Nam ban 
hành huang dan hoat dng Ciim, Khôi thi dua cho phü hçp vâi hoat dng cüa các 
ckinvj. 

Chirong III 

DANH HIEU THI DUA, HINH THI5'C KHEN THU'(ING 
CUA NHA NU'(C AP DUNG BINH XET MIEN THI1(NG VA BE 

NGH! MIEN THIRNG TRONG TO CHU'C CONG BOAN 

Biêu 25. Bôi tirç'ng áp diing bInh xét khen thtrô'ng và d nghj khen 
thirO'ng danh hin thi dna, hInh thüc khen thu'O'ng cüa Nhà niroc trong COng 
doàn Dién lirc Vit Nam 

1. Tp th& Cong doàn co sa; COng doàn cp trOn trirc tiêp Co sâ, COng doàn 
Diên krc Viêt Nam. 

2. Ca nhân: Can b COng doàn chuyOn trách cüa Cong doàn Din l%rc Via 
Nam hu&ng luong t1r ngân sách Cong doàn. 

Biêu 26. Danh hiu "Chin si thi dna toàn quc" 

1. Danh hiu "Chin si thi dua toân quc" duc xét tng cho Ca nhän CO 

thành tIch xuât sac tiOu biOu nhât dugc lira ch9n trong so nhüng cá nhân cO 02 lan 
lien ti1c dat danh hiu "Chiên si thi dua Tong Lien doàn", trong do có 6 näm lien 
tVc dat ChiOn si thi dua co sâ. 
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2. Sang kin, d tài,nghiên ciru khoa hçc d lam can ci:r xét tang danh hiu 
"Chiên sI thi dua toàn quôc" phài dt hiu qua cao, có phrn vi ành hu&ng trong 
toàn quôc và ducic Hi dông sang kien, Hôi dông khoa h9c cap b, ngành, tinh, 
doàn the Trung uo'ng xem xét, cong nh.n, dánh giá müc d ãnh huàng cUa sang 
kiên, dê tài nghiên ciru khoa hc do. 

3. ThOri dim xét phong t.ng danh hiu "Chin si thi dua toàn quc" là nàm 
lien kê vâi näm dat  danh hiu "Chiên si thi dua Tong Lien doàn" lan thu hai. 

• A - Then 27. Danh hiçu Chien si thi dua Tong Lien doan 

1. Danh hiu "Chin si thi dua Tng Lien doàn" duçrc xét tng cho cá nhân 
co thành tIch xuât sac tiêu biêu nhât, dirçic lira ch9n trong sO nh&ng cá nhân có 03 
lan lien tuc dat  danh hiêu "Chiên si thi dua co sâ". 

2. Sang kin, d tài nghiên ciru khoa hQc d lam can c1r xét tng danh hiu 
"Chiên si thi dua Tong Lien doàn" phài dat  hiu qua cao và Co phm vi ành hu&ng 
tIch crc trong hoat dng Cong doàn c B, ngành, tinh, doàn the Trung ung. 

Hi dng xét duyt sang kin cüa Cong doàn Din lirc Vit Nam có trách 
thim giüp Ban Thii&ng vi xem xét, cOng nhn và dánh giá müc d ânh hiiOng 
cUa sang kiên, dê tài nghien ci'ru khoa h9c do. 

Diu 28. Danh hiêu "Chin si thi dna co sO" 

1. Danh hiu "Chin si thi dua Co sâ" duçic xét tng htng näm cho cá nhân 
dat các tiéu chuãn sau: 

1.1. Dat  danh hiu "Lao dng tiên tin"; 

1.2. Co sang kin cài tin k5' thutt hotc giài pháp k thut, giài pháp quàn 
l và duçic üng diing dê tang nãng suât lao dng, tang hiu qua cOng tác di.rçic Co 
si cOng nh.n hoc có dé tài nghiên ctru khoa hçc dã nghim thu duçic áp ding và 
dugc co quan, to chüc, dcm vj cong nhn. 

Di vói nhüng d xut, sang kin mang l.i hiu qua kinh t - xä hi không 
the krqng hóa c1i the dijc giá trj bang tien, nhung dugc Hi dông sang kiên, ThO 
tnthng don vj hoac  duçic Ban Thuing vi Cong doàn Din l%Tc Vit Nam, Ban 
Thung vi Cong doãn cap trên trçrc tiêp Co si dánh giá cao, xác nhn ye hiu qua 
cüa sang kiên do thI cüng dixçic coi là sang kiên cap ccr s. 

2. Ti l cá nhân duqc xét tng danh hiu "Chin si thi dua co s& khOng qua 
15% tong so can b chuyên trách cOng doàn cOa Cong doàn Din lirc Vit Nam 
dat danh hiu "Lao dng tiên tiên". 

.. 'A A •A •. Then 29. Danh hiçu Lao d9ng tien tien 

1. Tieu chu.n danh hiu "Lao dng tién tin". Xét tang cho ca nhan l dat 
các tieu chuân sau: 

a) Hoàn thành t& nhim vii duc giao, dat  nàng sut và chit luqng cao; 
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b) Chip hành t& chü trucrng, &ring 1i, chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa 
Nhâ nithc, cüa Cong doàn, có tinh than tir 1irc, tir cumg; doàn két, tuang trçi, tIch 
c1rc tham gia phong trào thi dua và hoat  dng Cong doàn; 

c) TIch c1rc hçc tp chInh trj, van boa, chuyên môn, nghip vii; 

d) Co dao  due, 1& séng lành mmnh, doàn kt, tuang trq giüp d mçi ngithi 
trong cong dông. 

2. Thii gian d xét tang danh hiu "Lao dng tiên tin". 

a) Ca nhân tham gia khc phiic thiên tai hotc CO hành dng dung cam cüu 
ngithi, ciru tâi san, bj thirong tIch can diêu trj, diêu duOng theo kêt 1u.n cüa Ca sr 
yté thI th&i gian diêu trj, diêu dixerng duçic tInh dê xét tng danh hiu "Lao dng 
tiên tiên". 

b) Ca nhân duçic cii di hçc, bi duO'ng th?LYi han  disi 01 nàm, nu dat  kt 
qua t loi khá trâ len, chap hành tot quy djnh cüa ca su dào tao,  bôi dixöng thI 
kêt hqp vâi thii gian cOng tác tai  ca quan, dan vi dê bInh xét danh hiu thi dua. 
Các tnr?mg hqp di dào tao  tir 01 näm tr& len, có két qua h9c t.p ttr loai  khá trâ len 
thI näm do duçic xep tuang throng danh hiu "Lao dng tiên tiên" dê lam can cir 
xét tng các danh hiu thi dua và hInh thirc khen thuàng khác. Tru?mg hqp cá 
nhân chuyên cong tác thI don vj mói có trách nhim xem xét tang các danh hiu 
thi dua trên Ca sâ có kiên nhn xét cüa don vj cü (dOi vui tru?mg hcip thñ gian 
cong tác i dan vj Cu tü 6 tháng tth len). 

c) Th&i gian nghi thai san theo quy djnh duçc tInh d bInh xét danh hiu 
"Lao dng tiên tiên". 

3. Tnr&ng hqp duqc diu dng, bit phái dn ca quan, dan vj khác trong 
mt th&i gian nhât djnh thI dugc xem xét bInh bâu danh hiu "Lao dng tiên tiên" 
do ca quan, dan vj diêu dng, bit phái xem xét quyét djnh (co kiên nh.n xét 
cüa ca quan, dan vj tiêp nh.n cá nhân duçic diêu dng, bit phái). 

4. Không xét tang danh hiu "Lao dng tiên tin" cho triRing hcrp mâi tuyn 
diing dithi 10 tháng, nghi tü 40 ngây lam vic trô len, bj kSr lut tr hInh thüc khiên 
trách trâ len. 

Diu 30. Danh hiu "Tip the lao dng tiên tin" 

1. Danh hiu "Tsp  th lao dng tiên tin" duqc xét tng cho tp th sau: 

a) Các Ban nghip vi thuc Ca quan Cong doàn Din lrc Vit Nam; 

b) van phOng Cong doàn các Tng cong ty do Hi dng thi dua kben 
thu&ng cüa TOng cOng ty xét danh hiu thi dua; 

2. Tieu chun danh hiu "Tap th lao dng tiên tin" 

a) Hoàn thành t6t nhim vii ducic giao; 

b) Co phong trào thi dua thumg xuyén, thit thirc, cO hiu qua; 

c) Co trên 50% cá nhân trong tp th dat  danh hiu "Lao dng tiên tin" và 
không có Ca nhân bj k' lust tCr hInh thüc cãnh cáo trà len; 
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d) Ni b doàn kk, chip hành t,t chü truong, dithng 1i, chInh sách cüa 
Dâng, pháp 1ut cüa Nba nithc và các qui djnh cüa to chüc Cong doàn. 

Diêu 31. Danh hiu "Tip the lao dng xuât sac" 

1. Danh hiu "Tip th lao dng xut sic" duçic xét tang cho tp th sau: 

a) Các Ban nghip vi thuc Co quan Cong ctoàn Din lirc Vit Nam; 

b) Van phông Cong doàn các Tng Cong ty do Hi dng Thi dua khen 
thithng cña Tong cong ty xét; 

2. Tiêu chu.n danh hiu "Tap th lao dng xut sic" 

a) Sang tao,  vuçit khó hoàn thành xut sc nhim vii, th%rc hin t& các nghia 
vi dôi vài Nlhà nuâc và Cong doàn; 

b) Co phong trào thi dua thithng xuyên, thi& thirc, hiu qua; 

c) Co 100% Ca nhân trong tp th hoàn thành nhim vi drc giao, trong do 
có It nhât 70% cá nhân dt danh hiu "Lao dng tiên tiên"; 

d) Co cá nhân dt danh hiu "Chin si thi dua co sâ" Va không có cá nhân 
bi k' luât tir hInh thüc cành cáo trâ len; 

e) Ni bi doàn kt, gucmg mu ch.p hành chü truong, du?mg 1i, chInh 
sách cüa Dâng, pháp lut cüa Nhà fluâC và các qui djnh cüa to chüc Cong doàn. 

Diu 32. Khen thtró'ng cp Nhà nlro'c 

Cong doàn Din lirc Vit Nam xét trInh Ting Lien doàn d nghj Thu tu&ng 
ChInh phü tang thu&ng Bang khen, Chu tjch nuàc tang thuâng Huân chuxmg, 
danh hiu Anh hung Lao dng... cho các ttp the, cá nhân dUçYC thirc hin theo quy 
djnh ti Lut Thi dua, Khen thu&ng và các van bàn huâng dan thi hành Luat  Thi 
dua, Khen thithng hin hành. 

Chiro'nglV 

HO! DONG THI DUA - KHEN THLJNG 

Diu 33. Hôi ding Thi dua - Khen thtrnng cüa Cong doàn Din tue Vit Nam 

1. Hi dng Thi dua - Khen thuâng (Hi dng) cüa Cong doàn Din lrc 
Vit Nam là Co quan tham muu, dê xuât cho Ban Thu&ng vii ye cong tác Thi dua, 
khen thrning. 

2. Co c.0 Hi dng: 

a) ChO tjch Hi dng là Chü tjch COng doàn Din lirc Vit Nam; 

b) Phó Chu tjch Hi dng là Phó Chü tjch phii trách cOng tác thi dua; 

C) Môt s thành viên khác cüa Hi dng gm: Các ctng chI Phó Chü tjch 
Cong doàn, Trumg cácBan, Chánh Van phOng, Chü nhim UBKT Cong doàn 
Din l%rc Vit Nam và dông chI phii tráCh cong tác Thi dua khen thuâng. 

16 



d) Thuäng trirc Ban Thu&ng vit Cong doàn Din 1irc Vit Nam quyt djnh 
thành 1p Hi dông Thi dua - Khen thu&ng không qua 09 ngithi. 

e) Giao cho Ban phii trách cong tác thi dua khen thu&ng là Thithng trirc Hi 
dOng Thi dua - Khen thu&ng cña Cong doàn Din 1%rc Vit Nam. 

3. Hi dng có nhim v11, quyn hmn sau: 

a) Tham muu, d xut cho Ban Thung vii Cong doàn Din 1ixc Vit Nam 
phát dng các phong trào thi dua trong CNVCLD; 

b) Nghiên ciru, thirc hin cOng tác khen thithng theo quy djnh cUa Nhà 
nuóc, Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam; 

c) Djnh kST dánh giá kt qua phong trào thi dua và cong tác khen thu&ng; 
tham mixu vic s kêt, tOng kêt cOng tác thi dua, khen thu&ng; kiên nghj, dé xuât 
các chü tnrcing, bin pháp day mnh phong trào thi dua yêu nithc trong CNVCLD 
cüa ngành, &m vj theo tmg nàm và tüng giai don; 

d) Tham muu cho Ban Thu&ng vii Cong doàn Din hrc Vit Nam kim tra, 
giám sat các phong trào thi dua và thirc hin các chü trrnmg, chInh sách pháp 1ut 
ye thi dua, khen ththng trong CNVCLD và cüa Cong doàn Din lirc Vit Nam; 

e) Tham mixu cho Ban Thiitmg vii Cong doàn Din hrc Vit Nam quyt 
djnh t.ng thuOng danh hiu thi dua và hInh thüc khen thu&ng theo thâm quyên 
hoc trInh cap có thâm quyên khen thu&ng. 

4. Phrnmg thüc hott dng cüa Hi dng Thi dua - Khen thizing 

4.1. Hi dng Thi dua - Khen thu&ng lam vic theo nguyen tc tp trung, 
dan chü, quyêt djnh theo da sO. Ti các phiên hop Hi dông phài Co It nhât 2/3 
thành viên tham dçr trâ len. Tnthng hqp yang mt phãi báo cáo chU trI phiên hop, 
neu duçic dông thI cü nguäi hop thay và dugc tham gia kiên, biêu quyêt ti 
phiên hop. Tru&ng hqp can thiet chU tn phiên hop có the mOi them di din don 
vi và cá nhân lien quan tham dir, nhung không duqc quyên biêu quyét. 

4.2. Hi dng hop djnh kS'  mi näm It nht mt ln. Thy tInh hInh cii th có 
the hop bat thuO'ng theo yêu câu cüa Chü tjch Hi dOng (hoc Phó Chü tjch Hi 
dông) hoc yêu câu cüa hai phân ba sO thành vien Hi dOng. 

4.3. Tnrng hqp Hi dng không t chüc hop,  phái 1y kin cUa các thành 
viên bang bàn bàn, các thành viên phâi có trach nhim trá ku. 

4.4. Xét tang các danh hiu thi dua và hInh thüc khen thithng: 

a) Hi dng hçp xét các danh hiu thi dua và hInh thüc khen thithng tng 
két näm và khen thu&ng cap Nhà nithc cho cac cá nhân và tp the. 

b) Chü tjch Hi dng, Phó Chü tjch Hi dng, Thutung tnrc Hi dng, Phó 
Chü tjch, Tnuâng ban phu trách chuyên dê (neu là thành viên Hôi dông) hp xét 
khen thuâng dôi vOi các chuyên d trong näm và các giâi thisâng cUa Cong doàn 
Dién krc Vit Nam. 
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c) Chü tjch Hi dng, Phó Chü tjch Hi dng và Thuôrng trirc Hi dng hçp 
xét khen thu&ng dôi vói các trix&ng hçp xét tang danh hiu thi dua và hInh thirc 
khen thu&ng khác. 

ChtnrngV 
THAM QUYEN QUYET B!NH 

THU TUC,  TH(I GIAN BE NGH! MIEN THL1NG 

Miuc 1 

THAM QUYEN QUYET DINH 

Biu 34. Thâm quyn cüa Cong doàn Bin lire Vit Nam 

1. Ban Thi.thng vi Cong doàn Din lirc Vit Nam üy quyn cho Thu&ng 
trçrc Ban Thu&ng viii quyêt ctjnh khen thu&ng các danh hiu và hInh thüc khen 
thithng tong két näm và khen thithng cap Nhà nuâc; tng this&ng danh hiu 'Ciên 
si thi dua Co s&', danh hiu "Lao dng tiên tiên", "Tap  the Lao dng xuât sac", 
"Tip th lao dng tién tin" cho các tp th, cá nhân thu)c Co quan Cong doàn 
Din lire Viêt Nam. 

2. Ban This&ng vii Cong doàn Din lire Vit Nam ñy quyên cho Chü tjch, 
Phó Chü tjch ph%i trách cong the thi dna, Phó Chü tjch phi trách chuyên dê quyêt 
djnh khen thu&ng, tang danh hiu thi dua dôi vói các chuyên dê trong näm và 
giái thtrcng cüa Cong doàn Din 1irc Vit Nam. 

3. Ban Thuiing vi Cong doàn Din lirc Vit Nam üy quyn cho Chü tjch 
và Phó ChU tjch phii trách cOng tác thi dna quyêt djnh tng danh hiu thi dua và 
hInh thüc khen thithng khác trong näm cüa Cong doàn Din 11rc Vit Nam và 
nhüng tnthng hqp khen thu&ng ngoài quy djnh ti Quy chê nay. 

Biu 35. Thâm quyên cüa Ban Thtrô'ng vii COng doàn cp trên trirc tiêp 
cor s 

Ban Thii?mg v11 Cong doàn cAp hen trrc tip co sâ quyt djnh khen thii&ng: 

1. Giy khen cüa COng doàn c.p trên trijc tip co sâ; 

2. Danh hiu "Cong doàn co sâ hoàn thành xut sc nhim vçi"; 

3. Danh hiu "Lao dng tiên tin" cho can b cong doàn chuyên trách cüa 
Cong doàn cap trên trrc tiôp co s0. 

Biu 36. Thâm quyn cüa Ban Chap hành Cong doàn co' s& 

Ban Chap hành Cong doàn Co sâ quyt djnh khen thithng: 

1. Giy khen cüa Cong doàn co sO'; 

2. Danh hiu "Doàn viên Cong doàn xut sc". 

3. Danh hieu "Cong doãn Co sà thành viên hoän thãnh xut sc nhim v1i", 
"Cong doàn bO phn xuât s.c", "To Cong doàn xuât sac". 
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Muc 2 

TUYEN TRINII MIEN THUNG, 
HO SC BE NGIII CAC DANII HIU Till BUA, BIMI TH(YC 

MIEN THIS(NG CUA TO dHt5'C CONG ooAr vA Nil Nu'O 
Biu 37. Tuyên trInh khen thtr&ng cap Nhà nuurc 

Cong doàn Din hrc Vit Nam xét và trInh Tng Lien doàn Lao dng Vit 
Nam dê nghj cap có thâm quyên khen thithng cap Nba nithc (Huân chrnmg, Huy 
chrnmg, C thi dua ChInh phü, Bang khen Thu tithng ChInh phU...) cho các Cong 
doàn co sâ, Cong doàn cap trên tr%rc tiêp co si và can bO cong doàn chuyên trách 
cong doàn hrnng luong tü ngân sách cOng doàn, ngu?ñ lao dng lam vic thuc 
các don vj trên. 

A A A . , A . ... Dieu 38. Ho so' de ngh khen thu'o'ng cap Nha nu'o'c, cap Tong Lien doan 
Lao dng Vit Nam 

1. H so d nghj khen thithng cp Nba nuâc, cp Tong Lien doàn Lao dng 
Vit Nam thirc hin theo quy djnh cüa Quy ché Khen thithng cüa Tong Lien doàn 
Lao dng Vit Nam. 

2. S luçrng h so: 

a) Cp Tng Lien doàn Lao ctng Vit Nam: 02 bO 

b) Cp ChInh phü và Thu tuàng ChInh phU: 04 b 

c) Cp Nhà rnrâc: 05 b 

Biêu 39. Ho so' d nghj Cong doàn Biên hrc Vit Nam khen thtr&ng 

1. D6i vth các hInh thüc kben thi.r&ng cp Cong doàn Din lirc Vit Nam 
ho so khen thung duçic 1p thành 01 b bao gOm: 

a) Ta trInh cüa Cong doàn don vj kern theo danh sách d nghj khen thithng; 

b) Tom tt thành tIch tp th, cá nhãn d nghj tng Ci thi dua và Bang kben; 

c) Báo cáo thành tIch cüa don vj d nghj ttng Co thi dua (co xác nhn cüa 
chuyên mon dông cap và xác nhn cüa cap trInh khen thuOng); 

d) Biên ban hçp và kt qua bInh xét cüa Cong doàn don vj. 

2. H so d nghj khen thithng các chuyên d "Van hóa-Th thao'; "Xanh-
Stch-Dçp, báo dam an toàn v sinh lao dng"; "GiOi vic nuOc, Dam vic nhà" 
thc hin theo huOng dn riêng cUa Cong doàn Din 1irc Vit Nam. 

Các don vj 1p tO trInh riêng di vOi timg danh hiu thi dua, hInh khen 
thuOng (Chien si thi dua Tong Lien doàn; Chiên si thi dua toàn quOc; Kben thuOng 
cap Nhà nuOc; Bang lao dng sang tao; Khen thuO'ng CO thi dua và Bang khen 
cua Tong Lien doãn; các Giãi thuOng cüa TOng Lien doàn và COng doan Din lirc 
Vit Nam; Khen thuOng Ca thi dua và Bang khen cua Cong doàn Din 1rc Vit 
Nam). 
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Muc3 

THOI HN TRINH KHEN THIX€NG 

Diêu 40. Thô'i hn trInh Cong doàn Din hrc Vit Nam xét khen th.rô'ng 

1. Khen thithng dip  tng kt näm: H so d nghj khen toàn din và chuyên 
dé giri ye Cong doàn Din 1rc Vit Nam tnrc ngày 25 tháng 11 hang näm. 

2. Cong trInh gtn bin: H so giri v Cong doàn Din lirc Vit Nam truâc 
20 ngày dir kiên to chüc gàn biên. 

3. H so d nghj ttng Bang Lao dng sang tao, Chirng nhn Lao dng sang 
t?o gii ye Cong doàn Din 1irc Vit Nam trthc 15 tháng 5 hang näm. 

4. H so d nghj tang K nim chisong "VI s1r nghip xây dirng t chrc 
Cong doàn" và các giâi thir&ng, danh hiu thi dua, hInh thüc khen thuâng khác 
th?yi han  trinh khen thuàng theo quy djnh và huàng dn riêng cüa Cong doàn Din 
1irc Vit Nam. 

Diêu 41. Thô'i hin trInh T!ing Lien doàn Lao dng Vit Nam xét dé ngh 
khen thirôiig bc cao 

1. H so trInh d nghj khen thung Bang khen cüa ThU tuóng ChInh phU, 
Huân chuong truâc ngày 30 tháng 3 hang näm. 

2. H so d nghj khen thithng Chin si thi dua toàn quc gUi v Cong doàn 
Din 1irc Vit Nam tnróc ngày 30 tháng 6 hang näm. 

Chiroiig VI 
M15'C THU'€NG 

Diêu 42. Tin thtrôiig kern theo các danh hiu thi dua và hInh thfrc khen 
thirô'ng 

1. MUc tin thuàng cho tp th, cá nhân kern theo các danh hiu thi dua và 
và hInh thUc khen thithng trong h thông Cong doàn Din hrc Vit Nam duçic quy 
djnh cii the trong Phii 1iic. 

2. Các mUc khen thuâng khác. 

Các mUc khen thu&ng khác, mUc tin thithng do ChU tjch và Phó ChU tjch 
phi trách thi dua cUa Cong doân Din lirc Vit Nam xem xét, quyêt djnh. 

3. Cp chi tin thu&ng. 

Cong doàn cp nào ban hành quyt djnh khen thu&ng thI c.p do có trách 
nhim chi tiên thuing kern theo quyt djnh khen thuOng. 

Tng Lien doàn chi tin thu&ng kern theo các Quyt djnh khen thurng cUa 
Tong Lien doàn và Quyêt djnh khen thung cUa Nlhâ nucc. 

Cong doan Din 1irc Vit Narn chi tin thithng kern theo các Quyt djnh 
khen thuâng cUa Cong doàn Din 1%rc Vit Nam. 
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Cong doàn các don vi chi tiên thrnng kern theo các Quyêt djnh khen thumg 
cüa Cong doàn các don vj. 

4. Tin thuâng kern theo danh hiu thi dua và hInh thüc khen thithng. 

a) Trong cüng mt thai dim, cüng mt thành tIch, rnt di tuçmg nu dat 
nhiêu danh hiu thi dua kern theo các müc tiên thrning khác nhau thI nhn rnüc 
tiên thuâng cao nhât; 

b) Trong cüng mt thai dim, mt di tuçmg nu dat  nhiu danh hiu thi 
dua, thii gian dé dat  duçic các danh hiu thi dua do khác nhau thI nhan  müc tiên 
thisng cüa các danh hiu thi dua; 

c) Trong cüng mt thai dim, rnt di tuqng vra dat  danh hiu thi dua vaa 
dat hInh thüc khen thiràng thI dugc nhn tiên cüa danh hiu thi dua và cüa hInh 
thüc khen thu&ng. 

Diu 43. Diêu chinh tiên thirông 

Tu' theo diu kin kinh phi hang näm và theo quy djnh cUa Tng Lien doân 
Lao dng Vit Narn, müc tiên thuang có the duçc diêu chinh cho phü hcip. 

Chtroiig VII 
TO CHUC THIC HIN 

Diêu 44. Cong doàn Din 1ic Vit Nam 

1. Thu&ng trrc Hi dng Thi dua khen thuang Cong doàn Din hic Vit 
Narn có trách nhim: Hu&ng dan hoàn chinh ho so khen thuâng cap Nhà nuóc 
cho các cap cong doàn và can b cong doàn chuyên trách huang krang tü ngân 
sách cOng doàn; khen thu&ng dip  tong két näm; các Giái thuàng cUa Tong Lien 
doàn; Bang Lao dng sang tao;  khen thithng theo dqt thi dua; khen thu&ng trong 
näm; Cong trInh gn biên; Thi dua Lien kêt, Thi dua Khôi ngành nghê do Tong 
Lien doàn Lao dng Vit Narn và Cong doàn Din l%rc Vit Narn to chüc. 

2. Các Ban chüc näng cüa Cong doàn Din 1irc Vit Narn có trách nhim 
hoàn thin ho soya trInh Hi dông Thi dua khen thithng Cong doàn Din hrc Vit 
Nam xét trmnh Tong Lien doàn khen thithng: Ban To chüc hoàn thin ho so khen 
thi.thng K' nim chuong "VI sir nghip xây drng to chüc Cong doàn", Giâi thuang 
"Can b cOng doàn tiêu biêu"; Ban ChInh sách - Pháp lut hoàn thin ho so khen 
thuàng chuyên dé "Xanh - Sach - Dp, bâo dam v sinh an toàn lao dng"; Ban 
Tuyên giáo — Nü cong hoàn thin ho so khen thu&ng chuyên dé "Van hoá, The 
thao", chuyên dé "Giöi vic nuâc, Darn vic nhà". 

Diêu 45. Cong doàn các don vi 

1. Cong doàn các don vj tr%rc thuc có trách nhim theo dOi kim tra vic 
thirc hin cong tác Thi dua - Khen thithng tai  don vj mInh. TOng kêt, so kêt dánh 
giá cOng tác Thi dua - Khen thithng vá giri báo cáo, ho so dë nghj khen thuâng ye 
Cong doàn Din lirc Vit Nam dUng thai gian quy djnh. 

2. Cong doàn các don vj trirc thuc có trách thirn phii hqp vci chuyen 
mon tO chUc triên khai và ci,i the boa các tiêu chuân thi dua phU hçTp vài tInh hInh 
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san xut, kinh doanh và boat dng Cong doàn cüa dcm vi.  Nhüng dan vj ma 
chuyên mOn dã cong nhn các danh hiu Lao dng tiên tiên, Chiên sT thi dua ca 
si cho can b cong doàn chuyên trách thI tO chIrc cOng doàn không phâi thirc hin. 
Cong doàn dan vi xây dimg chi tiêt các chi tiêu thành biêu diem, có each lam mâi 
dé cong tác khen thithng kjp thyi, chInh xác. 

Chirong VIII 
DIEU KHOAN THI HANII 

Diêu 46. Thu hiui và hu bó các hInh thirc khen thtrô'ng 

1. Ca nhân, tp th kê khai thành tIch gian di d duçc khen thithng sê bj 
hu bO quyêt djnh khen thu&ng và thu hOi hin 4t, tiên thithng dã than; 

2. Can ci'r vào kt lun cüa ca quan có th.m quyn xác djnh vic tp th, cá 
nhân kê khai gian dôi dê duçvc khen thu&ng, ca quan trInh khen thithng Co trách 
thim dê nghj cap có thãm quyên khen thithng ban hành quyét djnh hñy bO quyêt 
djnh khen thithng và thu hOi hin 4t, tiên thu&ng. 

3. H sa d nghj hüy bO quyt djnh gm: 

a) Th trInh cüa c.p trinh khen thuing; 

b) Báo cáo tOrn tAt 1 do hüy bó quyt djnh khen thuâng. 

Diêu 47. Hiêu lire thi hành 

Quy ch nay có hiu 11rc thi hành k ti'1 ngày k) và thay th Quy ch Khen 
thuâng sO 100/QD-CDDVN ngày 09/4/2018, HuOng dan so 361/HD-CDDVN 
ngày 15/7/2019 ye hithng dn thirc hin phong trào Thi dua gàn biên cOng trInh 
cüa Cong doàn Din 1%rc Vit Narn. 

Trong qua trInh th%rc hin nu có vràng mAc, Cong doàn các cAp có trách 
nhim phân ánh ye Cong doàn Din 1rc Vit Nam dê xem xét giâi quyêt./. 

TM. BAN THUNG 
CHU T!CH 
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PHU LUC M1J'C TIEN THffiJNG 
KEM THEO DANH HIEU THI DUA VA HINH THU'C KHEN THU'ONG 

STT Danh hiu thi dna và hInh thfrc khen thtr&ng 

Má'c titn thu'ó'ng 
(theo he so và 
lam trOn den 

hang chyc nghIn 
dOng) 

I Danh hiêu thi dna 
1 Chin si thi dua toàn quôc 4,5 
2 Chin si thi dua Ttng Lien doàn 3,0 
3 Chin si thi dua cci s& 1,0 
4 Tp th lao dng xut sc 1,5 

5 Tp th Lao dng tiên tin 0,8 
6 Lao dng tiên tin 0,3 
7 C?i thi dua cüa ChInh phü 12,0 

8 
C thi dua cüa Tong Lien doàn: - Toàn din 

-Chuyêndê 
8,0 
4,0 

C thi dua cüa Cong doàn DLVN: - Toàn diên 4,0 
-Chuyêndê 2,0 

II HInh thirc khen thirö'ng 

1 
Huân chucmg Sao yang: - Tp th 

-Cánhân 
92,0 
46,0 

2 
Huân chucmg H ChI Minh: - Tp th 

-Cánhân 
61,0 
30,5 

Huân chuang Dc ltp hang Nh.t: - Tp th 30,0 
-Cánhân 15,0 

Huân chucmg Dc 1p hang NhI: - Tp th 25,0 
-Cánhân 12,5 

Huân chrnmg Dc 1p hang Ba: - Tp the 21,0 
-Cánhân 10,5 

6 
Huân chrnmg Lao dng hang Nhât: - Tp th 

-Cánhân 
18,0 
9,0 

Huân chucmg Lao dng hang NhI - Tp th 15,0 
-Cánhân 7,5 

8 
Huân chuo'ng Lao dông hang Ba: - Tp the 

-Cánhân 
9,0 
4,5 

Bang khen cüa Thu tthng ChInh phü: - Tp th 7,0 
-Cánhân 3,5 

Bang khen toàn din cüa TLD: - TQp th 2,0 

10 -Cánhân 
Bang khen chuyên d cüa TLD: - Tp the 

1,0 
1,4 

-Cánhân 0,7 



11 B.ng Lao dng sang tao cüa TLD 1,3 
12 Chirng nhn Lao dng sang to cüa Cong doàn DLVN 0,8 

13 
K5' nim chrning "VI sir nghip xây dmg to chüc Cong 
doàn" cüa Tong Lien doàn LDVN 0 6 

14 

Bang khen toân din cUa CD DLVN: - Tp th 
Cáflhân 

Bang khen chuyên d cüa CD DLVN: - Tp th 
-Cánhân 

1,0 
0,5 
0,8 
0,4 

15 Khen thithng NLD ngàrih Din tiêu biu 1,3 

16 Khen thithng Can b cong doàn tiêu biu cUa CD DVLN 1,3 

17 
Khen thithng cong trinh g.n bin: - Ctp TLD 

- Cp CD DLVN 
33,6 

20,2 

18 
Giy khen cüa Cong doàn - Tp th 
cap trên tWc  tiêp Ca s: 

- Ca nhan 

0,6 

0,3 

19 
Giy khen cüa Cong doàn cor sâ: - Tp th 

-Cánhân 

0,3 

0,15 

.1 
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PHU LUC 
DANH SAd CAC KIlO! THI DUA 

CUA CONG DOAN DhIN LU'C VIET NAM 

I. Khôi các Tong cong ty Din Iirc 

1 Cong doân Tng cong ty Din hrc min B.c 

2 Cong doân Ting cong ty Din 1?c  min Nam 

3 Cong doàn Tng cong ty Din lirc min Trung 

4 Cong doàn Tng cong ty Din lirc TP. Ha Ni 

5 Cong doàn Ttng cOng ty Din hrc TP. H ChI Minh 

II. Khi các Tong cong ty Phát din, Truyn tãi, Diu d 

1 Cong doàn Tng cOng ty Phát din 1 

2 Cong doàn Tng cOng ty Phát din 2 

3 Cong doàn Tong cOng ty Phát din 3 

4 Cong doàn Tng cong ty Truyn tâi din Quc gia 

5 Cong doàn Trung tam Diu d H thing din Quc gia 

III. Khôi Nhit diên và Thüy din 

1 Cong doàn Cong ty TN}IH MTV Nhit din Thu Düc 

2 Cong doàn Nhà may Nhit din Vinh Tan 4 

3 Cong doàn Cong ty Nhit din Thai BInh 

4 Cong doàn Cong ty Thüy din Scm La 

5 Cong doàn Cong ty Thüy din Hui Quáng - Ban Chat 

IV. Khôi các Cong ty Thüy diên 

1 Cong doàn Cong ty Thüy din Hôa BInh 

2 Cong doàn Cong ty Thüy din laly 

3 Cong doàn Cong ty ThUy din Trj An 

4 Cong doàn Cong ty ThUy din Tuyên Quang 

5 Cong doàn Cong ty Phát trin Thüy din Se San 

V. Khôi các COng ty c phân, Dich vii Sfra chü'a 

1 COng doàn COng ty CP Tis v.n Xây dijng Din 1 

2 Cong doàn Cong ty CP Tu vn Xây dimg Din 2 

3 Cong doân Cong ty CP Tii vn Xây drng Din 3 



4 Cong doàn Cong ty CP Tii vn Xây dirng Din 4 

5 Cong doàn Tng cong ty Ch tto Thit bj din Dông Anh - CTCP 

VI. Khôi các Ban Quãn 1 dir an 

1 Cong doàn Ban QLDA Din 1 

2 Cong doàn Ban QLDA Din 2 

3 Cong doàn Ban QLDA Din 3 

4 Cong doàn Ban QLDA Du tu XD và Cong ngh EVN 

5 Cong doân Trung tam Djch vii Si'ra chüa EVN 

VII. Khi Co quan, Cong ty khác 

1 Cong doàn Ci quan Tp doàn Din hrc Vit Nam 

2 Cong doàn Trung tam Thông tin Din hrc 

3 Cong doàn Cong ty Vin thông Din lirc và Cong ngh Thông tin 

4 Cong doàn Cong ty Mua ban Din 

5 Cong doàn Cong ty Tài chInh CP Din 1%rc 
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PHU LUC 
PHAN BO Cm TIEU KHEN THIJNG 

A. MIEN THU NG CAP TONG LIEN DOAN 

I. Co thi dua cüa Tng Lien doàn 

Co thi dua cüa Tng Lien doàn xét tang cho Cong doàn cci sO, Cong doân 
c.p trên tr1Tc tip ci sO không qua 20% tng s Cong doàn co sO và Cong doàn 
c.p trên trrc tip ca sO duqc tang CO thi dua cüa Cong doân Din 1%rc Vit Nam. 
Hang näm, COng doàn Din hrc Vit Nam së phân b cho các don vi sau khi chm 
dim cong doàn vCtng math  cui näm. 

II. Bang khen toàn din cüa Tong Lien doàn 

S hiqng B&ng khen cüa Tng Lien doàn xét tng hang nàm cho Cong doàn 
c sO và Cong doàn cp trén trrc tip c sO không qua 5% (nàm phn tram) tng 
so Cong doàn c sO trong h thng Cong doàn Din hrc Vit Nam. 

S krçmg Bng khen cüa Ttng Lien doàn xét tng cho cá than không qua 
1% (met phn nghIn) tng s doàn viên cüa Cong doàn Din hic Vit Nam. 

Theo t 1 phân b trên, Cong doàn Din lirc Vit Nam phân b hang näm 
cho các don vj nhu sau: 

TT SO LU'€NG DOAN VIEN sO LUONG 
BANG MIEN TLI) 

1 Tii 20.000 doan viên trO len Ti da 03 Bng khen 

2 Tii 10.000 dn duOi 20.000 doàn vién TM da 02 Bang khen 

3 Tü 3.000 dn duOi 10.000 doàn viên Tôi da 01 Bang khen 

Các don vi cOn lai  Cong doàn Din hrc Vit Nam sê phân b sau khi chm 
dim cOng doàn vüng math  cuM näm. 

• A A 9 A III. Co thi dna va Bang khen chuyen de cua Tong Lien doan 

Ca thi dua và Bang khen mi chuyên d cüa Tng Lien doàn LDVN xét ting 
hng näm cho các tp the, cá nhân xuât sac tiêu biêu cüa Cong doàn Din lirc Vit 
Nam không qua 06 Bang khen/chuyên dê (tsp the và cá nhân) và 01 CO thi dua cho 
môi chuyén dê. 

B. MIEN THffiNG CAP CONG DOAN mEN LVC VIET NAM 
I. Co thi dna toàn din cüa Cong doän Din hrc Vit Nam 

1. Cong doãn Din 1rc Vit Nam phân b CO thi dua toàn din hng nãm 
cho các Cong doãn dip trên triTe tip ci sO d tang cho Cong doàn cci sO nhu 
sau: 



TT sO LUQNG CONG DOAN C sO sO LI1NG CJ 
(Xét tng cho cong doàn ca s6) 

1 
Din vi có tr 30 den 40 CDCS tr len và 
trên 20.000 doàn vien 

Ti da 03 C?i 

2 
Dan vi có tir 20 dn duâi 30 CDCS hoàc 
trên 30 CDCS nhung có di.rài 20.000 
doàn viên 

Tôi da 02 Ci 

3 Các Cong doàn cp trên ca si con li Ti da 01 C? 

2. Cong doan Din lirc Vit Nam quyt djnh s luçing Cr tng cho các Cong 
doàn tric thuOc  can cü vào thành tIch hang näm. 

• A A 9 A A A II. Co thi dua chuyen tie cua Cong tloan Diçn Iirc Viçt Nam 
Can cir thành tIch cüa các &m vj dê nghj, Cong doàn Din lirc Vit Nam 

xét tang C thi dua các chuyên dê "Xanh - Sch - Dçp, bão dam an toàn v sinh 
lao dng"; "Van hóa - Th thao"; Giôi vic nrnc, Dam vic nhâ" môi chuyên dê 
tôi da 02 C? thi dua. 

III. Bang khen cüa Cong doàn Din hrc Vit Nam 
1. Bang khen toàn din ('tap th 30%, Ca nhán 70%,) 

TT so LU'ONG DOAN VIEN 

1 Co tü 15.000 doàn viên tr& len 0,2% 

2 Co tü 5.000 dn duài 15.000 doàn viên 0,25 

3 Co tr 2.000 dn dithi 5.000 doàn vién 0,35% 

4 Co tü 500 dn disii 2.000 doàn viên 0,5% 
Các dcm vj con iai, Cong doàn Din 1irc Vit Nam sê phân b sau khi chm 
diem cong doàn vüng minh cuôi näm. 

2. Bang khen chuyên d 
Cäncir thãnh tIch cüa các &m vi dê nghj, Cong doàn Din 1irc Vit Nam 

xét tang Bang khen cac chuyên dê cho các tp the, cá nhân không qua 40 Bang 
khenlchuyên dê (ttp the 30%, cá nhán 70%,) 

TT SO LUNG DOAN VIEN 
BANG KHEN 

1 Co tr 20.000 doàn viên tth len 05 Bang khen 

2 Co tü 10.000 dn dual 20.000 doàn viên 04 Bang khen 

3 Co tü 5.000 dn dual 10.000 doàn viên 03 Bang khen 

4 Co tü 3.000 dn dual 5.000 doàn viên 02 B.ng khen 

5 Co tü 1.000 dn dual 3.000 doàn vien 01 Bang khen 



TT sO LIf(ING DOAN VIEN 
sO Lii (ING 

BANG KHEN 

6 
Các dm vj con 1i, Cong doàn Din lirc Vit Nam sê phân b sau khi ch.m 
dim cong doàn vüng mnh cui näm. 

IV. Giái thtrO'ng "Can b Cong doàn tiêu biêu" 
(Tói thiêu có tIr 40% frà len là can b cong doàn cap TO tru'àng Gong doàn,) 

TT 
A sO LIXONG BOAN VIEN 

SOLIJNG 
KHEN THIXONG 

1 Co tü 20.000 doàn viên tth len 15 ngu?ii 

3 Co t1r 10.000 dn duâi 20.000 doàn vien 10 ngu?ii 

4 Co ti 5.000 dn duâi 10.000 doàn vien 06 ngu?ii 

5 Co tü 2.000 dn dithi 5.000 doàn viên 03 ngithi 

6 Co tir 1.000 dn duOi 2.000 doàn viên 02 nguri 

7 Co drnri 1.000 doàn viên 01 ngu?i 

V. Giãi thirOng "NgtrOi lao dng ngành Din tiêu biu" 

TT 
A sO LIJ'NG BOAN VIEN 

SOLIJNG 
KHEN THU'ONG 

1 Co tü 2.000 doàn viên cOng doàn tth len 0,1% so doàn viên 

3 Co trên 1.000 doãn viên cong doàn 02 ngiRii 

2 Co diiài 1.000 doàn viên cOng doàn 01 ngu?i 

MAU VAN BAN HO S(1, THU TVC 
oE NGH MIEN THU'ONG CUA TO CH1J'C CONG DOAN 

Mu s 01 T? trInh d nghj Cong doân DL\TN khen thuâng 

Mu s 02 Danh sách tp th, cá nhân d nghj CD DLVN khen thithng 

Mu s 03 
- 
Tom t.t thãnh tIch tp th, cá nhân d nghj CD DLVN khen th.thng 



Mu s 04 Báo cáo thành tIch d nghj tang Bang Lao dng sang tao 

Mu s 05 Tom tt thành tIch d nghj tang Bang Lao dng sang tao 

Mu so 06 

Báo cáo thành tIch d nghj tang Huân chuong, Bang khen cUa Thu 
tuóng ChInh phü, C?i thi dua cüa ChInh phü; C thi dua và Bang khen 
cüa Tong Lien doàn; Ci thi dua và Bang khen cüa CD DLVN; Tp 
the Lao dng xuât sac; Giây khen dôi vci tp the có thành tIch xuât 
sac trong thirc hin nhim vi cong tác 

Mu so 07 

Báo cáo thành tIch d nghj tang Huân chuong, Bng khen cüa Thu 
tuàng ChInh phü, Chiên si thi dua toàn quôc; Chiên si thi dua, Bang 
khen cua Tong Lien doàn, Bang khen cüa CD DLVN và Giây khen 
dôi vâi cá nhãn cO thành tich xuât sac trong thc hin nhim vi cong 
tác 

Mauso08 
Báo cáo thành tIch d nghi khen thuâng theo dot thi dua hoãc theo 
chuyen de (cho tap  the, ca nhan) 

Mu s 09 Các mu h so d nghj g.n bin cOng trinh thi dua 



Mu s 01 

CONG DOAN DIN LVC  VIT NAM CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VLT N 
CONG DOAN Dc 1p - T do - Hnh phüc 

Séi /TTr-  , ngây tháng näm 201.. 

T TRINH 
Ye vic khen thirô'ng Ham  

KInh gü'i: Cong doàn Diên hrc Vit Nam. 

Can cü Quy ch Khen thu&ng cüa Cong doàn Din lirc Vit Nam ban hành 
kern theo Quyêt djnh so  /QD-CDD\TN ngày ; Cong van 
so ICDDVN..... ngày ye cong tác khen thuâng näm 

Ban Thu?mg vi (Ban Chap hành) COng doàn dä dánh giá thành tIch 
xuât sac dat  duçic trong hoat dng và thrc hin các phong trào thi dua cüa dm vj 
näm 

Ban Thu?ing vi (Ban Chap hành) Cong doàn de nghj Cong doàn Din 
1irc Vit Nam xét khen thu&ng cho các tp the, ca than sau: 

I. Tang Co thi dua cüa (cap ttng C?i). . . .cho (hoc C& chuyên dê) cho: 
1. Cong doãn co si  
2.  

II. Tang Bang khen 
1. Bang khen toàn din cüa. . .(cap khen thrning). . .cho tp the và cá 

nhân (có danh sac/i kern theo); 
2. Bang khen ye chuyên dê cho tp the và Ca nhân; 

('co danh sách kern theo). 
Ban Thrng vi (Ban Chap hành) Cong doàn dàmbâo thành tIch cüa 

các tp the, cá nhân duqc do nghj khen thu&ng là dung thirc tO. 
Ho s kern theo t?i trmnh gôrn: 

- Danh sách tp the, cá nhan de nghj khen thtr&ng; 
Torn tat thành tIch (danh sách trIch ngang) cña các tp the, cá nhân do nghj 
khen thithng; 

- Báo cáo thành tIch cüa tp the dO nghj tng C. 
- Các van bàn khác (...). 

TM. BAN CHAP HANH 
(K ten, dóng dáu) 

No'i nhIn: 
-Nhixkmnhgiri; 



Mu s 02 

DANH SACH TAP THE, cA NHAN 
oE NGH! MIEN THIJ'ONG NAM 

(Kern theo Ta trInh s /TTr ) 
I. Co THI BUA ('toàn din, chuyên d/cá'p tang : 

1  
II. BANG MIEN TOAN DIN (cap khen thithng TLD/CD DLVN): 

A. Tap th: 
1.  
2.  

B. Ca nhân: 
1  
2  
3  

III. BANG MIEN CHUYEN BE 
1. Chuyên d "Van hóa — Th thao" 

-TQtpthê  
-Cánhâw  

2. Chuyên dê "Xanh — Sch — Bçp, Bão dam ATVSLD" 
-Tpthê  
- Cánhâw  

3. Chuyên d "Giôi vic nu*c, Dam vic nhà" 
-Tpthê  
-Cánhâw  

Lu'u j: Ghi rö rang, không vit t&, chi ghi chzc vy Cong doàn và chic vy Dáng, 
chInh quyên cao nhát. 



Mu s 03 
TOM TAT THANH TICH TiP THE, cA NHAN 

oE NGH MIEN THU'(NG NAM 

(Kern theo Ta trinh sl /TTr ) 
I. T1P THE: 

TT 
Ten tap the dê 

ngh khen 
thirOng 

Tom tt thành tIch 
(Chi ghi nhimg thành tIch tiêu biêu, ghi rö 
danh hiu thi dua và hInh th&c khen thwó'ng 
dqt dwo'c lien tyc 03 nám triró'c thô'i diem dê 

nghj khen thithng) 

HInh thfrc dê 
nghj khen 

thu'O'ng 

1 

II. CANHAN: 

TT 
HQ và ten, 
nám sinh 

Chu'c vii, 

cong tác 

Tom tat thành tIch 
(Clii ghi nhiàig thành tIch tiêu bilu, Mót 
so sang kiln tiêu bilu, ghi rö danh hiu 

thi dua và hInh th&c khen thztó'ng dgt du'çxc 
lien tyc 03 nàm trithc thai diem dé nghj 

khen thu'ó'ng) 

HIn h 
thirc d 

nghj 
khen 

thtrO'ng 

Dli vó'i d nghj tang  Bcng khen cá'p TLD 
cho cá nhán. 
- Ghi rô 02 sang kiln dup'c cong nhn và 
ap dyng hiu qua; 
- Nám trithc lin k dwo'c tang  RIng khen 
cja COng doàn DLVN, LDLD tinh, thành 
phl hoc twc/ng during. 

TM. BAN CHAP HANII 
(Kj ten, dóng ddu) 



Mu s 04 
CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

Bc 1p - Tir do - Hnh phñc 

 ngày tháng nám 20.. 

BAO CÁO THANH TICH 
BE NGH! TONG LIEN BOAN TANG BANG LAO BONG SANG TAO 

Näm 
Hç và tên ngày, tháng, nàm sinh Nam (nit) 

Que quáw  

TrInh d chuyên mow  

Chirc vii, &m vj cong tác  

Si din thoai lien lac:  Di dng , Emai1  

Tng s d tài khoa hc............, giâi pháp sang kiên  

Tong so tiên lam 1qi triu dông 

Tng s tin duçc thung triu dng 

Nlhitng näm dã duqc Bang Lao dng sang tao:  näm. . .näm. 

Ten d tài, giãi pháp, sang kin d nghj xét tng Bng Lao dng sang to: 

T)' l dóng gop % 
A 9 9 F F A A . I. Mo ta glal phap sang kien, de tai khoa hoc: (tir 5 - 7 trang) 

1. Mo tâ ngtn gçn nhftng uu khuyt dim cüa tInh trng k5 thut hoc to chüc 
san xut dang duçic áp dung tai  ca quan, dan vj. Dc bit ccn chi rö nhitng nhu'cic 
dkm cnphái khacphyc. 

2. Mo tá giài pháp sang kin: Ctn mô tâ rO 3 ni dung sau. 

- Thuyt minh tInh mó'i cüa giãi pháp 

Mo tâ ngn gQn dy dü và rö rang ni dung, bàn ch.t cña giài pháp. Dc bit 
cn nêu rO nhitng ni dung dà cái tin, sang tao  d khc phçic nhftng nhuçic dim 
tInh trang k thut hotc t chi.'rc san xut hin tai 

-Khãnángápdiing 

Giãi pháp dã duqc ap dung tai  dja phuang, dan vj nào ? hotc chirng minh có 
khà nàng áp ding trong diu kin kinh t k thut tai  cci quan, dan vj. 

- Hiêu qua kinh t, xä hi cüa d tài, giãi pháp, sang kin sang to 

Cn so sánh vâi nhitng giái pháp tixang tr, giá trj kinh t dem iaj  sau khi áp 
diing giâi pháp, sang kin, d tài, sang kin so vd truâc do. Cn nêu rO sang kin 



dem 1ti 1çi Ich kinh t cao han, cao han bao nhiêu hoc dã khc phiic duqc nhüng 
nhiiçc dim nào cüa giài pháp dã bit trithc do (kern theo bàn ye, so d, ành, bang 
tInh toán, ânh... d minh h9a) 

S tin lam lçii sau khi iimg diing d tài, sang kin vào thrc t ? (kern theo các 
van bàn cong nh.n giãi pháp, sang kin (Gity chtmg nhn, Quyt djnh cOng nhn, 
Quyt djnh thithng sang kin, Van bàn xác nhn hiu qua kinh t, xã hi cüa don 

vi trin khai, üng ding d tài, sang kin và các van bàn lien quan khác) 

II. Thành tIch hoat dng Cong doàn: 

- Nêu ngn gçn nhung cOng vic, kt qua dt duçic khi thc hin thim vi 
cüa Cong doàn giao. 

- Các danh hiu, hInh thüc duçic khen thizmg. 

XACNHAN 
CONG DOAN CO s 

(Kj ten, dóng c/Au) 

XACNIIAN 
TIIU TRU'ONG, CO QUAN, DON Vi 

(K3 ten, dóng c/Au) 

NGUJI BAO CÁO 
(K3, ghi rô ho ten) 

xAc NHN CUA CAP TRINH KHEN THIJ?iNG 
(K ten, dóng dá'u) 



Mu s 05 

TOM TAT THANH TICH oE NGH! 
TONG LIEN DOAN TNG BANG LAO BONG SANG TAO NAM... 

(Kern theo Ta trinh s ) 

TT 

Hçvãtên/ 
11am sinh, 

chiic , 
A v! cong tac 

.. 
So giai 
phap, 
d tài 

-Tin1àm 
lç'i. 

- lien 
thirrng 

Tom tat nôi dung giãi 
pháp, de tài 

Nãm dã 
dt Bang 

LOST 

TM. BAN CHAP HANH 
CIIU TICH (PHO cuu T1II) 

(Kj ten, dóng dáu) 

Lu'u 5: Torn tat n5i dung giáipháp, d tâi cn nêu torn tat rnç5t so n5i dung cc" 
ban sau: 
- Ten giáipháp, dê tài. 
- TInh cap thiêt dira ra giáipháp, dê tài, 
- TrwO'c khi dira ra giáipháp, dê tài, 
- Giáipháp, dê tài, 
- TInh mài, tInh sang tgo cia giáipháp, dé tài, 
- Hiu qua kinh té, xã hói, 
- Dä ã'uqc các giái thu'áng (ten giái thiráng, doi vi tO ch&c, ngày, tháng nárn 
dirc trao giái,). 
- SO, ngày, tháng, nárn, do'n vi ban hành van ban cOng nhn dê tài sang kién, 
hiu qua cia sang kién, phgm vi ánh htthng cüa sang kiên... 



Mus06' 

io'r VI  cAp TREN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hanh phüc 

Tinh (thànhphd,), ngày......tháng.......nàm........ 

BAO CÁO THANH TiCH 
oE NGH! MIEN 2 

(Mu báo cáo nay áp diing di vâi tp th) 
A A A Ten tip the de ngh 

(Ghi day dü bang ch in thu?mg, không viêt tat) 
I. S€ LIJ'€IC DAC DIEM, TINH HINH 
1. Dc dim, tmnh hInh: 
- Dja diem tri sâ chInh, din thoai, fax; dja chi trang tin din tü; 
- Qua trInh thành 1p và phát triên; 
- Nhung dc diem chInh cüa dn vi,  dja phrnmg (ye diêu kin t1r nhiên, xã hi, Co 
câu to chüc, co sâ 4t chat), các to chüc dáng, doàn the3. 
2. Chüc näng, nhim vi: Chüc näng, nhim vii dixçic giao. 
II. THANH TICH DAT DI1C 
1. Báo cáo thành tIch can cü vào chIrc näng, nhim vi duçic giao cüa co quan (dcm 
vi) và dOi tuqng, tiêu chuân khen thung quy djnh tai  Lut thi dua, khen thi.thng, 
Nghj djnh so ngày tháng näm 201 .... cüa Chinh phñ. 
Ni dung báo cáo nêu rO nhüng thành tIch xuât sac trong vic thirc hin các chi 
tiêu (nhim vii) cii the ye näng suât, chat 1ung, hiu qua cong tác so vâi các näm 
truâc (hoc so vói lan khen thu&ng truâc day); vic dôi mth cong tác quân 1, cãi 
cách hành chInh; sang kiên, kinh nghim, dê tài nghiên c1.ru khoa h9c Va vic üng 
dicing vào thirc tiên dem lai  hiu qua cao ye kinh té, xa hi dôi vói b, ban, ngành, 
dja phuong và câ nuâc4. 
2. Nhüng bin pháp hoc nguyen nhân dat  duc thành tIch; các phong trâo thi dua 
dã duçic áp diing trong thrc tiên san xuât, cOng tác. 
3. Viêc thirc hin chü truong, chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà nuâc5. 
4. Hot dng cüa tO chIrc dáng, doàn the6. 
III. CÁC HINH THIJ'C BA DIJC MIEN THIYUNG7  
1. Danh hiêu thi dua 

Nám Danh hiêu thi dua So, ngay, tháng, nàm cüa quyt dnh cong nhn danh 
hiu thi dua; co' quan ban hành quyt dinh 

2.111th thüc khen thu&n 

Nãm HInh thu'c khen 
thtrll'ng 

S, ngày, tháng, Ham ella quyt dlnh  khen thirll'ng; co' 
quan ban hành quyêt dnh 

xAc NHAN CUA CAP TRINH THU TRIRNG D(N VI 
(Kj, dóng dá'u) (Kj, dóng du) 



'Báo cáo thành tIch 25 näm truc thai dim d nghj déii vâi Huân chtwng Sao yang, 10 näm di vói 

Huân chuong H ChI Minh, 10 nàm di v&i Huân chirang Dc lap, Huân chucing Quân cong. 05 näm 

dii vri Huân chucng Báo v T quc, I-Iuân chuong Lao dng; 05 näm di vâi Bang khen cüa Thu 

tuóng Chinh phil; 01 näm di v&i C? thi dua cña ChInh phO, C thi dua cAp B, cAp tinh và GiAy khen; 

01 näm di vâi Tp th lao dng xuAt sAc và BAng khen cAp B, cAp tinh. 

2 Ghi rO hInh thüc dA nghj khen thirâng. 

Di vâi &Yn vi san xuAt, kinh doanh cAn nêu tInh hInh tài chinh: Tng s6 vn c djnh, km dng; ngun 

vn (ngan sách, tij có, vay ngân hang...). 

"Thy theo hinh thurc d nghj khen thulmg, nêu các tiêu chI co ban trong vic, thijc hin nhim vii chInh 

tn cña don vi (co so sánh vâi näm truâc hoc 03 näm, 05 nãm tnuàc thii dim d nghj), vi dw 

- Di vi don vi san xuAt, kinh doanh 1p bang thng ké so sánh cac tiêu chI: Giá trj tng san luqng, 

doanh thu, lçci nhun, t)'' suAt lçi nhun, np ngân sách, dAu tu tái san xuAt, thu nhp bInh quân; cac sang 

kiAn câi tin k thut, ap ding khoa hc (gia frj lam lçjri); phüc lçi xã hi; thirc hin chInh sách báo him 

di vâi nguii lao dng... vic thirc hin nghia vu np ngân sách nhà nuâc; dam báo mOi truông, an toãn 

v sinh lao dng, an toàn v sinh thuc phAm (co trich lic va ni dung xác nhn cüa co quan nhà nuâc 

có thAm quyn). 

- DAi vài trung hçc: Lp bang thng kê so sánh các tiêu chI: Tng s hçc sinh, hnh kim và kt qua 

h9c tip; s h9c sinh giOi cAp tru?mg, cAp huyn (quân, thj xa, thành ph6 thuc tinh), cAp tinh (thành ph 

thuc Trung uong), cAp qu6c gia; s giáo viên giOi các cAp; s d tài nghién ciiru,... 

- Di vâi bnh vin: Lp bang thng ké so sánh các tiêu chI: Tng s ngui khám, chUa bnh; tng s 

nguOri duçic diu frj ni, ngoai trui; tng s giu?mg bnh dira vào sIr diing; s6 ngu?i duqc khám, diAu trj 

bnh, chüa bnh min phi; s d tai nghien elm khoa h9c, các sang kiAn, áp diing khoa h9c (gia trj lam 

lcri v kinh t, xã hi...). 

5 Vic thirc hin chü tnxcmg, dithng li cila Dâng, chInh sách và pháp lut cüa Nhà nu1c; chäm lo di 

sng can b, nhân viên; hot dng xä hOi,  tlr thin... 

6  Cong the xay drng dãng, doan thA: Néu vai trO, kt qua hot dng va xp loai cüa t chlre dang, doàn 

th (kern theo giAy chlmg then  hoc quyt djnh cong nhn). 

7 Nêu các danh hiu thi dua, các hInh thlrc khen thu&ng dã &rqc Dáng, Nha nmfcc, bi, ban, ngãnh, doàn 

th Trung uong, tinh, thành ph6 tniic thuOc  Trung irong tng hoc phong tng (ghi rO s quyt dinh, 

ngay, tháng, näm k quyAt djnh). 



MuséO7' 

DON Vj CAP TREN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc1p-Trdo-Hinhphüc 

Tinh (thànhpho), ngày......tháng.......nám...  

BAO CÁO THANH TICH 
BE NGH TNG 2 

(Mu báo cáo nay áp dung di vâi cá nhân) 
I. SO LUOC LY L!CH 
- Ho ten (Ghi dy dü bang chi in thu?mg, không vit tat):  
- Sinh ngày, tháng, näm: Gi&i t1nh  
- Quê quán3  
-Trüquán:  
- Dm vj cong tác:  
- Chüc vii (Dãng, chInh quyên, doàn the):  
- TrInh d chuyên mOn, nghip vçl:  
- Hçc ham, hc vi,  danh hiu, giái thu&ng:  
I!. THANH TICH BAT BIXOC 
1. Quyn han, nhim vii duçic giao hoc dam nhn: 

2. Thành tich dat duoc cüa cá nhân4: 

!!!. CAC HINH TH11C BA DIJ'QC MIEN THIJ'(NG 
1. Danh hiêu thi dna: 

Nãm Danh hiêu thi dna So, ngay, tháng, nãm cüa quyt dinh cong nhân 
danh hiu thi dna; co' quan ban hành quyt dinh 

2. HInh thüc khen thithng; 

Nãm 
Hinh thurc khen 

thirö'ng 
s6, ngày, tháng, nám cüa quyt djnh khen thtrô'ng; 

co' quan ban hành quyêt d!nh 

THU TRUONG DON V! NGIJfl BAO CÁO THANH TICH 
XAC NH4N, BE NGH (Kj, ghi rô ho và ten) 

(Kj, dóng c1u) 

XAC NHIN CUA CAP TRiNH MIEN THU(NG 
(, dóng c1u) 

'Báo cáo thánh tIch 10 näm trtrâc thii dim d nghj d6i vi Huân chucmg Dc lap, Huân chung Quân 

công, 05 näm tnrcc thii dim d nghj d6i vâi Huân chuang Báo v T quc, Huân chrning Lao dng; 

05 nam di vi BAng khen cUa Thu ttrOng ChInh phñ, 06 nãm di vâi danh hiu ChiAn si thi dua toàn 



quc, 03 näm di vii danh hiu Chin si thi dua cp b, cp tinh; 02 näm di vii B&ng khen cp b, cp 

tinh; 01 näm di vii Chin si thi dua Co sir và Giy khen. 

2 Ghi rô hInh thic d nghj khen thuing. 

3 Don vi hành chInh: Xã (phurng, thj trn); huyn (quan, thj xa, thành ph thuc tinh); tinh (thành ph 

trrc thuc trung ucrng). 

"Nêu thành tIch cá nhân trong vic thuc hin nhim vii duçc giao (kt qua dã dat  thrqc v näng suit, 

chat hrcmg, hiu qua thc hin nhim vii; cac bin pháp, giâi pháp cong tac trong vic di mu cOng tác 

quán l, nhüng sang kin kinh nghim, d tài nghien clru khoa hçc; vic di mu cong ngh, 1mg ding 

khoa hçc, k5 thut vao thrc tin; viêc thijc hin chü trlrcmg, dithng li cüa Dâng, chinh sách va pháp 

lut cüa Nhà nuic; cong tác bi duong, hQc tp nâng cao trinh dO chuyên môn, phAm chat dao  dire; 

chãm lo dii sng can bO,  nhan viên; vai trO cüa cá nhãn trong cOng tác xây dimng Dáng và các doàn th& 

cong tác tham gia cac hot dOng xã hOi,  tim thin...). 

- D6i vii can bO lam cong tác quãn l' nêu torn tAt thãnh tIch elm don vj, riêng thir truing dcm vj kinh 

doanh 1p bang th6ng ké so sánh các tiêu chI: Giá trj tng san hrqng, doanh thu, lçmi nhun, nOp ngân 

sách, du tu tái san xuAt, thu nhp bmnh quân; cac sang kin cãi tin k thut, ap ding khoa h9c (gia ti-i 

lam lcmi); phñc lqi xä hOi;  thirc hin chinh sách bâo him d6i vii nguni lao dOng... vic thimc hin nghia 

vi nOp ngan sách nhà nine; dam báo mOi tnrOng, an toàn ye sinh lao dOng, an toàn v sinh th%rc phm 

(cO trIch liic và nOi  dung xác nhn elm cci quan nhà rnric cO thm quyn). 

- Di vii truing hçc: Lap bang thng kê so sánh cac tiêu chI: Tng s hc sinh, hanh  ktAm và kt qua 

hc tip; s h9c sinh giOi cAp tnu?mg, cAp huyn (q4n, thj xa, thành ph thuôc tinh), cAp tinh (thành ph 

thuOc Trung ucmg), cAp quc gia; s giáo viên giOi cac cAp; s d tài nghiên elm,... 

- Di vii bnh vin: Lp bang thng ké so sánh các tiêu chI: Tng s6 nguii khám, chiia bnh; tng s 

nguii duçic diu trj nOi, ngoai ti-li; tng s6 giumng bnh dua vào sir dang;  s nguii duçmc khám, diu tn 

bnh, chira bnh min phi; s d tài nghiên elm khoa hçc, các sang kin, áp dung khoa h9c (gia tr lam 

lqi v kinh t xã hOi...). 

- Di vii các hOi  doàn th, lAy kt qua th?c hin các nhim vii cong the trong tam và các chuong trInh 

cong the elm trung uong hOi,  doàn th giao. 

- Di vii the co quan quãn l nha nuic, lAy kt qua thirc hin các nhim va chInh trong quãn l nhà 

nine, thrc hin nhiêm va chuyên mOn và cOng the tham mu:u cho lãnh dao  trong phát triên don vj, 

ngành, dja phuong... 

NOu cac hInh thlrc khen thuing dã duqc Dâng, Nhà nuic, hO,  ban, ngành, doàn th Trung trong, tinh, 

thành ph trrc thuOc thing uong tng hoc phong tang (ghi rO séi quyt djnh, ngày, thang, nãm k quyêt 

djnh). 

- Ghi rO s quyt djnh cong nhân danh hiu thi dua trong 05 nãm tnric thu dim dA nghj di vii Huán 

chtrong Lao dOng, BAng khen elsa ThU tiring ChInh phU v.v... 

- D6i vii d nghj phong tng danh hiu "Chin si thi dua toàn quc": 

+ Ghi rO s6 quyt djnh, ngày, tháng, nam k' quyt dinh  elsa 02 lAn liOn tue dirçc tang danh hieu "Chin 

si thi dua cAp BO,  ngãnh, tinh, thành ph thuOc trung uong" và 06 lAn dat  danh hiu "Chin si thi dua co 

sir" triric thu dim d nghj; 



+ Ghi ro ni dung các sang kin kinh nghim, giâi pháp hüu Ich trong quán l', cong tác hoc d tài 

nghiên cfru (tham gia là thành vién hoäc chü nhim d tài khoa hçc), có 2 kin xác nhn cüa Hii dng 

sang kin, khoa h9c cp b, cp tinh (ghi rO van bàn, ngày, thang, näm) hoc phâi có giy chñng nhn 

cña Hôi dng kern theo h so. 

- Di vài báo cáo d nghj phong tang danh hiu "Chin si thi dua cp bO,  ngành, tinh, thành ph6 thuc 

Trung uong" ghi rO th?i gian 03 lAn lien tiic dirc tang danh hiu "Chin sT thi dua cAp co sâ" tnthc thai 

dim d nghj; các sang kin duçic cAp có thAm quyn cong nhn. 



Mu s 08 

oN V CAP TREN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc lap - Tiy do - Hnh phüc 

Tinh (thànhph4), ngày tháng nám 

BAO cAo THANH TiCH 
BE NGHI T2LNG THIJ'NG  

Ten don vj hoc cá nhãn và chu'c vii., don vi d nghj khen thirông 
(Ghi day dU bang cht in thumg, không viêt tat) 

I. THONG TIN CIIUNG 
- D,i vi titan vi: Dja dim tri si chInh, din thoi, fax; dja chi trang tin din 

tü; cci câu to chüc, tong so can b, cOng chüc và viên chüc; chüc näng, nhim vii 
duçic giao. 

- Dôi vâi cá nhân ghi rO: 119 vã ten (bI danh), ngây, tháng, näm sinh; qué 
quán; nai thumg trü; nghe nghip; chüc vi, dan vj cOng tác... 

II. THANH TICH BAT BIJJC 
Báo cáo thành tIch phâi can cü vào miic tiêu (nhim vi), các chi tiêu v näng 

suât, chat hrcmg, hiu qua... dã duçc däng k trong dqt phát dng thi dua hoc 
chuyên dê thi dua; các binpháp, giãi pháp dt dirqc thành tIch xuât sac, mang 1i 
hiu qua kinh tê, xã hi, dan dâu phong trào thi dua; nhüng kinh nghim rñt ra 
trong dqt thi dua. •2• 

1J0N VI CAP TREN TRIXC TIEP THU TRUONG BCN V!4 
NIIJN XET, XAC NILN3 (Kj, dóng du) 

(Kj, dóng dáu) 

XAC NH4N CUA IR1N VI TRINH MIEN THIXONG 
(K ten, dóng du) 

'Ghi hInh thüc d nghj khen thtrorng. Chi áp dicing cac hinhthiirc khen thrnmg thuc thm quyn 
cüa B, nganh, dja phucmg; tnr&ng hçip xuât sac, tiêu biêu mi dê nghj Thu tuàng Chmnh phü tng C 
thi dna cila ChInh phü, Bang khen cüa Thu tithng ChInh phü, trumg hcip dc bit xuât sac trInh Thu 
trn9ng ChInh phü dé nghj Chii tch nuâc tang Huân chung. 

2 Nu là tp th hoc thu tnthng dn vj san xut, kinh doanh phái nêu vic thirc hin nghia vii np 
ngân sách nha nuâc; dam bão môi tru&ng, an toàn v sinh lao dng, an toàn v sinh thuc phâm (co trIch 
luc và ni dung xác nh.n cüa Co quan nhà nuuc có thâm quyén). 

D6i vâi cá nhân: K, ghi rO h9, ten va có xác nhn cüa thu tnthng Co quan. 

Di vâi cá nhân: Ks', ghi rO hQ, ten va có xac nhn cüa thu tnrmg co quan. 



Mu s: 09a 

CONG DOAN DIN LLrC  VIT NAM CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
CONG DOAN Dc 1p  - Tir do - H3nh phüc 

     

S: /CD 

V/v Dang k thi dua gn bin cong trInh. 
 ngày tháng näm 20 

KInh gui: Cong doàn Din lirc Vit Nam. 

Can cü Quy ché khen thuông so ngày...../8/2020 cüa Cong doàn Din 
1irc Vit Nam v vic ban hành Quy ch khen thi.thng cüa Cong doàn Din 1rc 

VietNam; 
Cong doàn dang k gn bin cong trInh c.p.....(Cong doàn Din lirc 

Vit Nam/Tông Lien doàn Lao dng Vit Nam) chào mfrng k nim  

1. Ten cong trInh:  

- ChU du tu:  

- Tong mirc dâu tix:  

2. Dja dim xây dimg cOng trInh:  

3. Miic dIch, nghia xây drng cong trInh:  

4. Quy mO cong trInh:  

5. Ngày kh&i cOng:  

6. Các mc tin d (giai doin thrc hin) cong trInh:  

7. Th?ii gian di,r kin gn bin sau khi hoàn thành: Tháng. . . .näm 

8. T chüc phát dng phong trào thi dua: 

- Hoàn thành dung tin d, dam bão chit krçmg cong trmnh. 

- Dam bâo an toàn tuyt di cho ngu?ii và thi& bj. 

- Ti uu hóa, tit kim duçic Vtt tu, nguyen, nhiên 1iu. 

- Co sang kin cái tin k5 thut, hqp 1 hóa trong san xut. 

Cong doàn phi hcip vâi chuyên mon chju trách nhim don dc thirc 
hin phong trào thi dua dOi vi cong trInh nói trén dam bâo yêu câu và dáng tiên 
d. 

Trân tr9ng! 

GIAM DOC 
(K3 ten, dóng dáu) 

No'inhân: 
- Nhtr kInh gui;  
- Liru: VT. 

TM. BAN CHAP HANH 
CHU TICH 

(Kj ten, dóng dôu) 



Mu s& 09b 

CONG DOAN DIN LV'C  VIT NAM CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
CONG DOAN Dc 1p - T do - Hnh phüc 

    

S6: /TTr-CD  ngày tháng nám 20 

Th TRINH 
A A A A A A A Ye vice de nghi cong nhn va gan bien cong trinh 

KInh gài: Cong doàn Din Iirc Vit Nam. 

Thirc hin Cong van so ICDDVN ngày.....I... .120... cña Cong doàn Din 
1irc Vit Nam c1ng d nghj gn bin cong trInh  

Dn nay, cong trInh dã hoàn thành dung yêu 

cu k5 thi4t, an toàn v sinh lao dng và &ng (vuçvt) tin d (co h so', biên ban 

kern theo). 

Ban Thix?mg vii Cong doàn kmnh d nghj Cong doàn Din hrc 

Vit Nam ra Quyt djnh cong nhn và gn bin cp Cong doàn Din lirc Vit Nam 

(hoc trInh Tng Lien doàn quyt djnh và cOng nhn gn bin cp Tng Lien doàn 

LDVN) cho cOng trInh  chào müng k nim  và tang 

Bang khen cho các tp th, cá nhân tiêu biu có thành tIch xut sc trong phong 

trào thi dua xây dirng cong trInh (nèu dài thi 4p danh sách khen thithng riêng gt'ri 

kern theo). 

Thyi gian: Du kin t chirc L gn bin cong trInh: ngày/tháng/nàm 

H so' kern theo tY trInh gm: 

- Báo cáo kt qua th%rc hin phong trào thi dua gn bin cong trInh; 

- Biên ban nghim thu hoàn thânh cong trInh; 

- Tom tt thành tIch tp th, cá nhân d nghj khen thi.thng; 

- Maket mâu biên gàn cOng trInh. 

Trân trçng! 

TM. BAN THIYNG V1J 
CHU TICH 

No'i nhân: 
- Nhu kInh gCri; 
-Ltru:VT. 



CONG DOAN  
CONG DOAN  

Mu 09c 

CONG HOA xA HO! dllU NGIIIA VIT NAM 
Doe 1p - Tiy do - Hnh phuic 

      

      

 ngày tháng nám 20... 

BAO CÁO 
KET QUA THVC HIN PHONG TRAO THI DUA 

GAN BIEN CONG TRINH  

Can cir Cong van s /CDDVN ngày.....I... .120... cUa Cong doàn Din 1irc 
Vit Nam dOng dê nghj däng k gän biên Cong trInh ; 

Cong doãn xin báo cáo kêt qua thirc hin phong trào thi dua gn biên 
cong trInh thu sau: 

Ten cOng trInh:  
Dja diem cong trInh:  
Tong müc dâu tu:  
Thii gian thiic hin cong trInh: Tü /20.... den /20 
I. TINH HINH THVC HIN CONG TRINH 

1. Thrc trng tru&c khi du tu xây dirng cong trInh  

2. Miic dIch, ngMa kinh t, chInh trj, xa hi cüa cong trInh  

3. Quy mô cong trInh  
4. Vê to chüc th%rc hin cong trInh 

- Chui dâu tu:  
- Các dcn vj quân 1, diêu hàth, thi cOng xây läp  
- Các sang hen hçp 1 hóa, cái tiên k thuett  

ii. oANH GIA QUA TRINH THU'C HIN 
1. Cong tác th%rc hin du tir  
2. Cong tác den bü giái phóng mt bäng  
3. Cong tác tO chrc thi công  

III. VA! TRO CUA TO CHtC CONG DOAN 
1. Phi hçp t chüc phát dng các phong trào thi dua  
2. Cong tác chäm lo si'rc khOe, dam bão an toàn cho CNVCLD tham gia xây 

dirng cong trmnh. 
3. Kêt qua dt duqc  
4. Dê nghj khen thu&ng  

GIAM DOC TM. BCH CONG DOAN 
(K3 ten, dóng cMu) CHU TICH 

(Kj ten, dóng du) 

Nuinhân: 
- Nhu kInh gUi; 
-Lixu:VT. 
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