TONG LIEN DOAN LAO DQNG CQNG bA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM
Dc 1p - Tiy do - Hinh phiIc
VIET NAM
Ha NçAi, ngày 17 tháng 4 nám 2020

S& 261KH-TLD

KE bACH
T chfrc so' kt 4 nAm thirc hin CM thj s 05-CT/TW
và biu thro'ng các din hmh tiên tin trong hçc tp và lam theo
hr ttrö'ng, dio dfrc, phong each H ChI Minh cüa các dp cong doàn
Cn cir Huâng din s6 124-I1DfBTGTW ngày 17/3/2020 cüa Ban Tuyên
giáo Trung ucrng v tuyên truy&i K nim 130 nm Ngày sinh Chii tjch H ChI
Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Doãn Chü tjch Tng Lien doàn ban hành K
hoach scr k& 4 nm thirc hin CM thj s 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cña B
A
A
Chmh fri yeA Day
mnh h9c tp va lam theo tu ttxclng, dao clue, phong each Ho
CM Minh" (sau day gçi chung là CM thj s 05-CT/TW) và bi&i dumig din hInh
tiên tiên trong hQc tp và lam theo tu tuàng, do due, phong each H CM Minh
cua cac cap cong doan, thu sau:
i. ijc DId, Eu CAU
1. Miic tlIch:
- Dánh giá, lam rô két
4 nni thirc hin Chi thj 05-CT/TW trong
h thông cong doàn; dê xuât các thim viii, giài pháp, hInh thüc phi'i hqp tiêp
tiic thirc hin các ni dung cüa Chi thj trong thri gian tài.
- Dua vic hQc tp và lam theo tu tu&ng, ctao due, phong each H CM
Mmh tra thanh nhiçm vi thuong xuyen cua moi cap cong doan gan voi trach
thim nêu guong, tir giác hçc trithc, lam trucc cüa can b cong doàn các cAp.
A
- Bieu dwang, khen thuong cac then
hmh tien tien tronghçc tp va lam
theo ttr tu&ng, clao due, phong each H CM Minh cüa các cAp cong doàn.
2.Yeu can:
- Vic t chrc scr kt4 nAni thrc iin Chithj s 05-CT/TW bang các hInh
thuc phu hçrp, thiet thc va hiçu qua gan voi cac hot dQng Ky mem 130 nam
Ngay sinh Chi tjch H CM Minh (19/5/1890 — 19/5/2020). Xác djnh rO nhim
vii, giài pháp, hmnh thrc tip tiic thirc hin CM thj s 05-CT/TW theo tinh thn
sang tao, thiêt thirc d6i vth mi cAp cong doàn.
- Vic bMu ducing, khen thithng phãi bào dam chat chê, khách quan,
nghiêm tc. Các tp th& cá nhân duçrc biu duong, khen thu?ing phãi thc sir là
thng tAm guang tiêu biu; ducic phát hin, bInh chçn cong khai, dan chü tir
ca scx.
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II. NQI DUNG
1. Báo cáo so kt 4 näm thire hin Chi thj s 05-CT/TW
Trên co s& barn sat cáo nhim vi nêu trong Chi thj 05-CT/TW ci'ia B
Chinh trj và Nghj quyt Bai hi XII Cong doàn Vit Nain, báo cáo sa k& 4 nárn
thre hin Clii thj 05-CT/TW tp trung lam rô cáo ni dung sau:
- Cong tác lnh dao, clii dao, ban hãnh cáo vn bàn tri&i khai thrc hin
Chi thj s 05-CT/TW.
- T chi'rc quàn trit, hc $p các ehuyên d hng nm v tix tlerông, do dire,
phong each H Clii Minh theo djnh hithng cüa Ban Tuyên giáo Trung ucrng.
- Nhting each lam sang tao, thirc chit trong hQc tp và lam theo tu tuâng,
dao dire, phong each H ChI Minh; kt qua xây dmg và thirc hin chun mirc
"Trách nhim, sang tao, ti& kim, hqp tác" trong cong nhân; "Trung thành,
trách nhim, hem chinh, sang tao" trong can b, cong chire; "Mi thy cô
.
,,
h
giao la mt tam guang dao due tI hçc va sang tao trong vien chuc nganh
A
•
giao
d1ic; Nang eao dao due nghe nghicp, thc hiçn quy tao ung xu trong
viên ehirc ngành y t&
theo
drng và than din hinh tp th& cá nhân hçc tp và
- Vic
tu tithng, dao dire, phong each H ChI Minh.
dánh giá hn ch& y&i kern, các nguyen nhân, bài hçc kinh
- Nhn
nghirn; phuang, huângnhirn vi trongth?ri gian tth; d xut, kin nghj.
2. Bieu diro'ng cac then hinh tien tien trong hçc tp va lam theo hr
tirô'ng, dio dfrc, phong each H ChI Minh cüa các cp cong doàn
2.1. iMi tirçrng
a) Dcii vài t2p th:
- Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& Cong doàn nganh Trung uang và
tlrcrng duang;
- Cong doãn cp trên trrc tip ocr s&;
- Cong doàn ca s&.
b) Di vái cá nhán:
Can b, doàn viên cong doàn. Uu lien doàn viên cOng doàn là cOng nhãn,
lao dng dang trirc tip lao dng, san xu.t, cOng tác cáo doanh nghip ngoài khu
we NM rnr6c.
2.2. Tiêu chuAn
a) £ki vái tp tiJ
- Ban hành chñ truang, chu&i mvc riêng vOi each lam sang tao, thrc cht
duçic tin hành djnh kr, dA có chuy&i bin và hiu qua nM tri duçrc da s cOng
doàn cp duói trirc tip trin khai thrc hin.
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- Djnh kSr bMu duang và nhânrng cac dinhInh tiên tin duqc hçc tp
lam theo tu tuang, dao disc, phong cach Ho CM Mmli.
- Dãng b, chi b xây dimg dtrçic chuk mvc dao dic theo tu tuông, dao
drc, phong each H CM Mmli hang nám.
- Trnm 2016 dn nay, Co It nht01 nm duqe tng Bang khen chuyên
de ye hçc tp va lam theo tix ti.rang, do disc, phong cach Ho CM Mmh.
b) Dôi vói cá nhán
- T%r giác thirc hin cuc vn dng hçc tp và lam theo tu tithng, do due,
phong cáchHà CM Minh do cong doàn phát dng; là tm guang tiêu biu v
chi ren luyen, phan dau, guang mau di dau trong hQc tp va lam theo ti.r tucmg,
dao due, phong cách H CM Minh trjii ca quan, dan vj.
- Co vice lam cii the thiet thirc, hiçu qua trong ren luyn, tu ducing dao
dirc, thc hành các ehun mirc "Trách nhim, sang tao, ti& kim, hçip tác" trong
cong than; "Trung thành, trách nhim, hem chfnh, sang tao" trong can bO, cOng
ehic; "Mgi th&y cô giáo là mt t.m guang dao due tir hçc và sang tao" trong
viên chüc ngành giáo diic; "Nang cao dao dirc ngh nghip, thirc hin quy tc
1mg xi?' trong viên chüc ngành y t&
- Tir näm 2016 dn nay có it nht 01 nm duçic tng Bang khen chuyên d
v hçc $p và lam theo tu tu&ng, dao dIre, phong cách H CM Minh.
Riêng di v&i can b cong doàn, ngoài cac tiOu chu.n nêu trén thi hang
nam Co xay dmg ke hoach cua ca nhan hQc tp va lam theo tu tixcrng, dao due,
A
phong cach Ho Clii Mmh; Co it nhat 02 nam lien tic duçic cong nh?n la dang
A
vien hoan thanh tot
nhiçm viii trcr len.
2.3. S luçrng:
Mi Lien doãn lao dng tinh, thành ph, cong doãn ngãnh trung uang và
tucmg duang gi&i thiu 01 tp th hoc 01 cá nhân. Riêng 10 Lien doàn Lao
dng tinh, thành ph H CM Mirth, Ha Ni, Dà Nng, Hâi Phông, D&ig Nai,
BInh Ducing, Long An, Bc Ninh, Thanh Hóa và Cong doàn Than — Khoáng san
VitNamgióithiu01 tpthvà01 cánhãn.
Cn dr vao s luçing và chit hrqng cüa the $p th và cá nhán ducic gi&i
A
.
A
•
Z
thiçu, Tong
Lien doan xet chQn va quyet
dnh
so luçing Bang khen. U'u tien
nhftng tp th, cá nhãn dA duçrc các Lien doàn Lao dng tinh, thành pM, COng
doàn ngãnh Trung uang và tuong duong; Ban Tuyên giáo tlnh, thànhüy, Ban
can sir Dãng tng bang khen v hçc tp và làni theo tu tu&ng, dao dIrc, phong
each H CM Minh.
2.4. H so' d ngh:
- Ti trmnh kern theo danh sách d nghj khen thu&ng cüa Ban Thumg vii
LDLD tlnh, thãnh pM và tuang duang.
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- Báo cáo thành tIch cila tp th& cá nhãn di.rçic d nghj khen thu&ng eüa
tp th, cá nhãn (theo mau quy djnh) có xác nhn cüa Ban Thu&ng vi Cong
doàn cp d nghj. Trong báo cáo phãi mô tã k It nht 01 cách lam sang tao,
hiu qua cüa tp th; nhthig hành dng cii th& thi& thrc, có nghia cüa cá than
d nghj khen thtr&ng.
- Ban phô to Bang khen chuyên d v h9c tp và lam theo tu tuàng, dao
düc, phong each H Clii Minh.
3. Ti chfrc Tça dam "Phong cách H ChI Minh — Nhu'ng ni dung cAn
thirc hành trong can b cong doàn giai don hin nay"
a) Nj5i dung:
Tp trung vào 6 phong each ni bt nht, gm: Phong each tu duy, phong
cách lam vic, phong each lath dao, phong each din dat, phong each mg xr,
phong cách sinh hoat.
b) Thot gui,,, da diem, thanhphan: se coke hoach neng
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rn ifiNil Thi5'C
Can cr vào tmnh hInh thirc t, Tng Lien doàn sê hia chçn 1 trong 2
phuong an sau:
1. T chfrc Hi nghj so' kt so' kt 4 nãm thiyc hin Chi thi s 05-CT/TW
và biu throng các din hInh tin tin trong hçc tp và lam theo hr tir&ng, dio
dfrc, phong cách ll ChIMinh cüa các cp cong doàn
a) Thot glan dir kien: Ngay 15/5/2020.
' *.
b) Dia them: Tat Ha Not
(Chuong trInh, kjch ban chi tit xây d%mg sau)
2. T chfrc so' kt bang van ban gCri B ChInh tn, Ban BI thu theo quy
dnh; Bang khen cua Ban Chap hanh Tong Lien doan cho cac tp the, ca than
dat thãnh tich xut sc trong hQc tp và lam theo tu tuông, dao due, phong each
H CIiI Minh trao tü dja phuang, ngành.
W.TOC1J1JCTHç'C HIN
1. Tang lien doàn lao dng Vit Nam
1.1. Ban Tuyên gido:
-Thammtrubanhnhkhoactachurcsak&4namthuchjênChithis6
05-CT/TW và biu ducing các din birth tin tin trong t chüc cong doàn h9c
t3p lam theo tii tu&ig, dao dic, phong each Ha Clii Minh; xây dirng báo cáo
Ban BI thu theo quy djnh.
- Phai hqp v&i Ban Chinh sách kinh t xA hi và Thi dua khen thuông.xét
ch9n các tp th, cá nhân din hInh tiên ti&i khen thuing cp T6ng Lien doan.
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- Chi dao, djnh huâng hoat dng thông tin, tuyên truyn k& qua 4 nm
thrc hin Chi thj s 05-CT/TW và biu duang các din hinh tiên tin trong h9c
tp va làni theo tu tu&ng, do due, phong each H CM Minh cüa các cp cong
doãn. San xut phóng sir k& qua 4 nm thrc hin Clii thj s 05-CT/TW lam ttx
1iu tuyên truyn, ph bin rung râi trong doàn viên, CNVCLD.
- Tham muu k hoach th chüc tQa dam "Can b cong doãn hQc tp lam
theo phong each H ChI Mmli".
1.2. Ban Chink sdch kinh i: Xâ h3i vã Thi dua khen thuô7g:
Tham muu tng Bang khen cua Ban Chap hanh Tong Lien doan Lao dQng
Viet Nam cho cac tap the, cac than co thanh tich tieu bieu trong hçc tp va lam
A
p
theo tu tuong, dao due, phong each Ho Chi Minh..
1.3. Các ban, Van phèng cn cü chrc nng, nhim vi có trách nhim
ph& hqp vó'i Ban Tuyên giáo Tng Lien doàn trin khai thrc hin k hoach theo
sir phân cong cüa Thu&ng triIc Doàn Chii tjch.
2. Các Lien doàn lao dng tinh, thành phE, cong doàn ngành Trung
irong Va t1rong dirong
- To chuc so ket 4 nam thirc hiçn CM th so 05-CT/TW; xay drng bao
cáo gui v Tng Lien doàn theo huthig dn tai cong van s 150/TG ngày
12/3/2020 eüa Ban Tuyên giáo Tng Liêndoàn.
- Xet chçn, gicn thiçu cac tap the, ca than then hinh theo tieu chuan quy
djth 6 trén. H so gui v Tng Lien doàn (qua Ban Tuyên giao) truâc
30/4/2020.
3. Các co quan báo chI Cong doàn t chIrc thông tintuyên truyn v nhtng
kt qua n& bt tai các cp cOng dóàn trong thrc hin Clii thj s 05-CTiTW, guong
theo ttr tu6ng, dao dirc, phong each H
các din hinh tiên tin trong hQc tp và
Clii Minh và các hoat dng k nim 130 nxn Ngày sinh Chü tjch H Oil Minh.
4. Kinh phI thirc hin theo Huâng dn s 609/HD-BTDKT ngày 20/4/2017
cüa Ban Thi dua — Khen thuâng Trung uong v các hlnh thüc biu ducing, khen
thu&ng và to chuc gp mt các tp th& Ca nhãn tiêu biu. din hinh trong hçc tp
và
theo tu tu&ng, dao due, phong cách H CM MinbVa
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Noi nhn:

TM. DOAN CII(JTICH
PHO !CH rn( TRI)C

- Ban Tuyên giáo Trung ircrng (b/c)
- Thtthng trirc Doàn Chü tch (b/c);
- Các ban, don vj có lien quan;
- Các LDLD tinh, TP,
- CD ngành TEl và thong throng;
(tlh)
- Các co quan báo chi Cong doàn).
- Lint: VT, TG

ran Thanh Hãi
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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p — Tir do — Hanh phüc

TONG LIEN BOAN LAO BONG
VIET NAM
LBLB(CB)
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Be ngh khen thirong then hrnh tien tien
A
frong hçc tp va lam theo hr hro'ng, do dtrc, phong cach Ho Chi Minh
cüa các cp cong doàn giai don 2016 - 2020
A
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KInh gri: Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam
Can cü K hoch s 26/KH-TLD ngày 17/4/2020 ca Doàn Chü tjch Tng
Lien doãn Lao ctng Vit Nam v khen thu&ng din hInh tiên tin trong h9c tp Va
lam theo tix tuông, dao düc, phong cách H CM Minh cüa các cp cong doãn giai
don 2016-2020.
.

A

A
Ban Thxcing vii LDLD (CD).........de
ngh Tong Lien doan Lao d9ng Viçt
A
Nam xet, khen thucing cho tp the, ca than co ten sau:
S
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1.Tpthê:
2.Cánhãn:
Ban Thumg vi LDLD (CD)........dam bào thành tIch tp th& cá nhãn clucic
c1 nghj khen thuâng là dung thirc t&
H so kern theo ti tiinh, gm:
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- Bao cao torn tat thath tich cua tp the, ca than de ngh khen thuong.
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- Bao cao thanh tich cua tap the, ca than de nghi khen thuong.
- Ban phO to B.ng khen chuyên d v hQc tp và lam theo tu tuôg, dao düc,
phong cach Ho Clii Mmh cua tp the, ca than.
TM. BAN THUNG VIJ
(K ten, dóng dAu)

Miu so 2
TOM TAT TRAM! TICH CUA TJP THE, cA NRAN
D nghj khen thirông din hlnh tiên tin trong
"H9c tp và lam theo hr tirrng, dio dfrc, phong cách H ChI Minh"
giai don 2016-2020
/TTr
(Kern theo T& trInh so
)
I. TP THE:

iT

Ten tp th d
nghj khen
thu&ng

Tom tt thành tich
(Clii ghi nhü'ng thành tIc/i tieu bieu theo tiêu chuân
ductc nêu trong ké hoqch)

1

II. CANHAN:

Hç và ten, nAm
sinh

Chüc viii,
,.
cong tac

Tom tat thành tich
(Chi ghi nhIng thành tIc/i tiêu biêu; vic lam
cy the, thit thtc... theo tieu chudn dirqc neu
trong ke hogch)

1

TM. BAN TH15(NG VJ
(K ten, dóng dâu)

Mu so 3
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p — Tiy do — Hanh phüc
,ngày tháng nám 2020

DcYN Vj CAP TREN

BAO CÁO TIIANiI TICH CUA TAP mi.E
B nghj khen thirOng din hlnh tiên tin frong
"H9c tp và lam theo hr tithng, do due, phong cách H ChI Minh"
giai doin 2016-2020

I. GI(1I THIEU yE BaN Vi
1. D(i vói Lien doàn Lao dng tinh, thành ph6, Cong (bàn ngành Trung
iro'ng và hro'ng ttwng; cong doàn cp trên hire tip cY SY
- Thong tin lien hç (ten, da clii, so diçn thoai...)
- Mt s dc dim, tInh hInh cüa ctja phucing, ngành...
- S6 cong doàn cci si, trong do s cong doàn ca sâ doanh nghip ngoài nhà
nuâc/doanh nghip nhà nuâc.
- So lung doan vien cong doanICNVCLD.
2. Boi vm Cong doan co so
- Thong tin lien hç (ten, dia clii, so diçn thou...).
- So lirçing doàn vien cong doanlcông nhãn lao dng.
- To chuc dang, doan the trong doanh nghiçp.
IL. THANU TICH DAT DLrcC
Cn cü vao cac tiêu chun khen thtr&ng duçic quy djnh trong k hoach, nOi
dung báo cáo phâi nêu rô nhttng thành tIch dA dat duçic trong giai don 2016 — 2020
tai don vj, chü trQng vao vic mô ta k5 nhCing each lam sang tao, hiu qua nôi trOi
duçc da s6 cong doàn cp duti thirc hin.
A
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II. HINH TH(Jc oA Ducic KREN THLf(ING
Nm

ffinh thüc khen thuông

xAc NHN CUA THU TRUONG
CO QUAN, DON Vj
(Kg' ten, déng dAu)

So, nàm quyêt djnh. co
quan ban hành quyêt djnh

Th4. BAN TITtfONG VEJ
(Ks' ten, dóng dAu)

Mu so 3
CQNG HOA xA 119! CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip — T do — Hnh phñc
,ngày tháng nám 2020

DaN Vj CAP TREN

BAO CÁO THANH TICH CUA cA NBAN
D nghj khen thir&ng din hlnh tiên tin frong
A , . ,
11cc ttp va lam theo hr tuo'ng, do dirc, phong each Ho Chi Minh
giai don 2016-2020
A
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!. S% YEU LY LICH
-Hovàtên:

.Nam(nü)

- Ngày, tháng, nàm sinh
- Trmnh dO chuyên môn
-DcinvjcOngtác
- Chüc vii chuyên môn
p

A

- Chuc vi,i dang, doan the:
- Doàn viên Cong doàn: Ngay tháng nm
A

A

A

*

A

- Tham men cong tac (ghi ro ti.r nam... den 2020)
- Diên thoai lien he:

Email:

II. THANII TICH DAT DI1C
NOi dung báo cáo thành tich phãi barn sat vào các tiêu chun khen thuâng duçic
quy djnh trong k hoach, nêu rO nhtng thành tIch dâ dat dirçic trong hçc tp Va lam
theo tu tuông, dao &rc, phong cách H CM Minh giai doan 2016 —2020, dc bit tp
thing mô tâ k5 nhitng vic lam cii th thit th%rc, dâ mang lai hiu qua trong rén
luyn, tu dung dao düc, thrc hành các chun mirc "Trách nhim, sang tao, tit
kim, hqp tac" trong cong nhân; "Trung thãnh, trách nhim, hem chInh, sang tao"
trong can bO, cong chüc; "Mi thy cô giáo là mOt thin gucing dao dirc tr hQc Va
sang tao" trong viên chüc ngành giáo diic; "Nâng cao dao düc ngh nghip, thirc
hin quy thc üng xi?' trong viên chüc ngành y t)...
Ill. IHNiI THtc BA DU'1C MIEN THIXONG
Nm

Hlnh thrc khen thuâng

So, näm quyt djnh, ca
quan ban hãnh quyt djnh

Xác nhn cüa
Cong doàn co s&
(k ten, dóng dâu)

Xác nhn cüa Thu frirong
co quail, don vi
(Ks' ten, dóng du)

Nguôri báo cáo
(ghi rô h9 và ten)

