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      LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HỒ CHÍ MINH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                

 CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                             

   

 Số:  40   /HDTĐ-CĐ/2017 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13  tháng 06 năm 2017
  

 

HƯỚNG DẪN 
V/v Tổng kết công tác và bình xét thi đua công đoàn năm học 2016 - 2017 

 

Kính gửi: Chủ tịch các công đoàn bộ phận 

Ban chấp hành Công đoàn trường hướng dẫn về việc tổng kết công tác và xét khen 

thưởng năm học 2016-2017 như sau: 

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2016-2017: 

1. Căn cứ tổng kết, đánh giá công tác năm học 2016-2017: 

- Chương trình hoạt động Công đoàn năm học 2016-2017 của Công đoàn trường; 

- Chương trình hoạt động Công đoàn năm học 2016-2017 của các công đoàn bộ phận; 

- Các hoạt động thực tế tại công đoàn bộ phận trong năm học 2016-2017. 

2. Nội dung đánh giá tổng kết: 

- Tuyên truyền, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học 2016-2017. 

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng. 

- Công đoàn với việc tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, của Ngành:  

+ Vận động, tổ chức triển khai cho CBVC trong đơn vị tham gia cuộc vận động "Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". 

+ Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

+ Vận động, tổ chức triển khai cho CBVC trong đơn vị thực hiện 02 cuộc vận động: 

"Mỗi thầy cô giáo, CBVC là một tấm gương sáng về tinh thần tự học, sáng tạo"; "Nói không 

với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội". 

- Công đoàn tham gia các hoạt động chuyên môn: Đánh giá vai trò của tổ chức Công 

đoàn và của từng đoàn viên, các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ, động viên đoàn viên tham gia 

tích cực các hoạt động chuyên môn. 

- Công đoàn tham gia các phong trào thi đua: Đăng ký và triển khai công trình thi đua; 

Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Hoạt động xã hội; Công tác Nữ 

công; Xây dựng môi trường sư phạm, văn minh công sở. 

- Công tác chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn 

- Công tác tổ chức và tham gia xây dựng Đảng: duy trì nề nếp sinh hoạt, đổi mới phương 

thức sinh hoạt, phát triển công đoàn viên, đóng công đoàn phí; giới thiệu công đoàn viên ưu tú 

cho Đảng kết nạp. 
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- Những đóng góp đề xuất của công đoàn bộ phận cho phương hướng năm học tới của 

công đoàn trường. 

II. BÌNH XÉT THI ĐUA CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016 -2017: 

A. XẾP LOẠI TẬP THỂ: 

1. Đối tượng: Công đoàn bộ phận 

2. Xếp loại: 

- Công đoàn bộ phận Vững mạnh xuất sắc tiêu biểu: Điểm từ 100 – 110 

- Công đoàn bộ phận Vững mạnh xuất sắc: Điểm từ 90 - 99 

- Công đoàn bộ phận Vững mạnh: Điểm từ 70 - 89 

- Công đoàn bộ phận Khá: Điểm từ 60 - 69 

- Công đoàn bộ phận Trung bình: Điểm từ 50 - 69 

- Công đoàn bộ phận Yếu: Điểm dưới 50 

3. Tiêu chuẩn: Theo Bảng chấm điểm hoạt động Công đoàn năm học 2016-2017. 

4. Cách thực hiện và tiến độ: 

- Các CĐBP tự chấm điểm hoạt động của đơn vị theo Bảng điểm online theo đường link: 

http://chamdiem.hcmute.edu.vn (kèm theo các minh chứng để thuyết minh) đến hết ngày 

10/07/2017. 

- Các Ban chuyên trách của Công đoàn trường đánh giá điểm các CĐBP theo mảng hoạt 

động Ban phụ trách đến hết ngày 12/7/2017. 

- Ban Thi đua khen thưởng kiểm tra kết quả thi đua của các đơn vị và minh chứng đến 

hết ngày 14/7/2017. 

- Ban chấp hành Công đoàn Trường họp thông qua kết quả chấm điểm, cho điểm thưởng 

và thông báo kết quả chấm điểm cho các CĐBP vào ngày 16/7/2017. 

- Các CĐBP họp tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016-2017 và gửi mail báo cáo, 

biên bản họp và danh sách đề nghị xếp loại, khen thưởng của cá nhân và tập thể về địa chỉ của 

ban thi đua: giangnt@hcmute.edu.vn ; CC: giangntl@hcmute.edu.vn; Các báo cáo thành 

tích cá nhân và tập thể nộp văn bản có đầy đủ chữ ký về hộp thư Văn phòng Công đoàn 

Trường. Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 20/7/2017. 

- Ban Thi đua tổng hợp kết quả tổng kết hoạt động của Công đoàn bộ phận. Từ ngày 

21/7/2017 đến ngày 23/7/2017. 

- Tổ chức họp BCH mở rộng thông qua kết quả chấm điểm, xếp loại thi đua các các 

CĐBP năm học 2016-2017. Vào ngày 26/7/2017. 

B. XẾP LOẠI CÁ NHÂN: 

1. Đối tượng:  

Đoàn viên Công đoàn có thời gian công tác liên tục tại trường trong năm học 2016-2017 

(từ 01/08/2016 đến 30/06/2017) 

http://chamdiem.hcmute.edu.vn/
mailto:giangnt@hcmute.edu.vn
mailto:giangntl@hcmute.edu.vn
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2. Xếp loại: 

- Đoàn viên Công đoàn Xuất sắc: Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công 

đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam hoặc Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh khen thưởng. 

- Đoàn viên Công đoàn Tiên tiến: Công đoàn trường khen thưởng. 

- Đoàn viên Công đoàn Khá. 

- Đoàn viên Công đoàn Trung bình. 

- Đoàn viên Công đoàn Yếu 

3. Tiêu chuẩn chung đối với các mức có khen thưởng: 

- Có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào Công đoàn của đơn vị và Công đoàn trường, 

được chủ tịch CĐ bộ phận xác nhận. 

- Đạt lao động loại A trong cả năm học 2016-2017 (12 tháng) 

- Không vi phạm các quy định, quy chế của Ngành, Nhà trường, Công đoàn (quy chế 

giảng dạy, làm việc, quy định cấm hút thuốc lá, quy định tiết kiệm điện, nước, quy định sinh 

họat, hội họp…) 

- Đạt 70% số phiếu tín nhiệm tại công đoàn bộ phận. 

* Với đối tượng đề nghị Công đoàn cấp trên khen, ngoài những tiêu chuẩn trên phải đạt: 

Là hạt nhân tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016; đạt từ 70% trở lên số 

phiếu tín nhiệm tại cuộc họp xét của Ban thi đua Công đoàn trường (yêu cầu có bản tóm tắt 

thành tích cá nhân kèm theo, nếu không có BCH Công đoàn trường sẽ không xem xét và đề 

nghị) 

4. Cách thực hiện: 

Công đoàn bộ phận căn cứ vào xếp loại thi đua của đơn vị mình và tỷ lệ qui định tại Mục 

C.4 của hướng dẫn để tổ chức bình bầu các danh hiệu khen thưởng cá nhân. 

C. KHEN THƯỞNG: 

1. Danh hiệu của Công đoàn bộ phận: 

- Công đoàn bộ phận Vững mạnh xuất sắc tiêu biểu: Đề nghị Công đoàn Ngành Giáo 

dục hoặc Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh tặng bằng khen. 

- Công đoàn bộ phận Vững mạnh xuất sắc: Công đoàn trường quyết định công nhận 

(kèm khen thưởng) 

- Công đoàn bộ phận Vững mạnh: Công đoàn trường quyết định công nhận (kèm khen 

thưởng) 

2. Danh hiệu cá nhân: 

- Đoàn viên Công đoàn Xuất sắc: Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công 

đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam hoặc Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh khen thưởng. 

- Đoàn viên Công đoàn Tiên tiến: Công đoàn trường khen thưởng. 
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3. Mức khen thưởng: Theo quy chế khen thưởng của Tổng liên đoàn Lao động Việt 

Nam và Qui chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn trường.  

4. Chỉ tiêu khen thưởng:  

- Đề xuất Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khen thưởng: 01 đ/c. 

- Đề xuất Công đoàn Ngành khen thưởng: 02 đ/c. 

- Đề xuất Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh khen thưởng: 08 đ/c. 

- Ban chấp hành Công đoàn Trường khen: Theo kết quả thực tế. 

 CĐ bộ phận đạt danh hiệu xuất sắc tiêu biểu: Chỉ tiêu CĐ viên được khen tối đa 100%. 

 CĐ bộ phận đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc: Chỉ tiêu CĐ viên được khen tối đa 80%. 

 CĐ bộ phận đạt danh hiệu vững mạnh: Chỉ tiêu CĐ viên được khen tối đa 60%. 

 CĐ bộ phận không đạt danh hiệu vững mạnh: Chỉ tiêu CĐ viên được khen tối đa 30%. 

 Ghi chú:  

- Danh sách tổng hợp CĐ viên đề xuất các danh hiệu xếp theo thứ tự số phiếu tín nhiệm 

từ trên từ cao đến thấp. Khi có yêu cầu điều chỉnh giảm số lượng trong danh sách, Ban Thi 

đua Khen thưởng sẽ cắt giảm từ dưới lên. 

- Quy tắc làm tròn: ≥ 0,5 làm tròn lên 1 và ngược lại. 

                                                         

     TM. BAN CHẤP HÀNH 

         CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:  

- Như trên;                     (Đã ký) 
- Các UVBCH;                   

- Lưu: Văn phòng CĐ.                                             

 

   Nguyễn Nam Thắng 

 


