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Ha Nói, ngay-'1- tháng v('f nam 2020

KE HOACH
Thrc hin Nghj quyt s O7INQ-TLB
cüa Ban Chap hãnh Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam khóa XII ye
"Bôi mó'i cong tác thi dua, khen thu'&ng trong cong nhân, viên chfrc, lao dng
và hoit dng cong doàn"

Ngày 15/01/2020, Hi nghj Ban Chip hành Tng Lien doàn l&n thir 5, kbóa
XII dä ban hành Nghj quy& v "Di mi cong tác thi dna, khen thu&ng trong cong
nhân, viên chCrc, lao dng và boat dng cong doàn". D t chirc trin khai Nghj
quyt tâi các cp cong doàn dam bão dung quan dim chi dao, miic tiêu và thirc
hin Co hiu qua các giãi pháp d ra, Doàn Chü tjch Ttng Lien doàn Lao dng Vit
Nam ban hành K hoach t chirc thirc hin, nhu sau:
I. MJC BICH, YEU CAu
1. T chüc tuyên truy&n, quán trit Nghj quy& tii Ban Chip hành, Ban
Thu&ng v%i Cong doàn các cp, thu trithng các Co quan, dan vj, ngi.thi sir diing lao
dng tai các doanh nghip và doàn viên, cong nhân, viên chirc, nguYi lao dng
nhn thüc rO tác dung và trn quan trçng cUa cong tác thi dua, khen thithng; nm
vrng quan dim, miic tiêu, nhim v, giãi pháp nêu trong Nghj quy& d trin khai,
t chüc thirc hin có hiu qua.
2. Xác djnh trách thim cii th di vri tmg cp cong doàn, các ccr quan, don vj
va các ba1 hInh doanh nghip, tir do d ra các giâi pháp, cách thirc thirc hin phü hçp,
tao chuyn bin can bàn, manh me trong vic di môi cOng tác thi dua, khen thung.
nht là ngui dirng du, Thu truâng
3. Ban chp hành cong doàn các
các co quan, don vj chü dng t chi'rc trin khai thirc hin dng b các giâi pháp,
xay drng 1 trInh phü hqp v9i tinh thin quy& tam cao nht. Djnh ki hoc dt xut
t chirc kim tra, giám sat, dánh giá kt qua thirc hin Nghj quyt.
II. NQI DUNG
1. Nhiçm viii chung cua cac cap cong ctoan
- Ban hành kê hoach trin khai thirc hin Nghj quyt trong tt cã các cAp
cong doàn. Cii th hóa các ni dung, nhim vii, chi tieu v cOng tác thi dua, khen
thu&ng trong chiiang trInh cong tác hang nàm và nghj quy& dai hi nhim kST.
- T chüc nghiên cüu, hçc tap, quán trit Nghj quyt; thông tin, huO'ng dan
trin khai kjp thôi các chü truang, chInh sách, các quy djnh mri cUa Dãng, Nhà
nuóc có lien quan dn thi dua, khen thu&ng; tuyên truyên v ni dung Nghj quyêt
trong doàn vien, cong nhân, vien chüc và ngithi lao dng.
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- T chirc trin khai các phong trào thi dna, các cuc 4n dng theo tinh than
di mói, t?o si'Ic lan tôa, thu hut dông dão ngui lao dng tham gia.
- Hang nãm, t chirc hi nghj giao ban (chuyên d hoc 1ng ghép ni dung)
v Cong tác thi dna, khen thix&ng tü cp trên trrc tip cci si tr& len; to chirc tça
dam, trao di các chuyên d v kinh nghim, din hInh thi dna trong ni dung sinh
hot cüa các cvm, kh& thi dna.
- Chü dng kim tra, giám sat vic thrc hin Nghj quyt; biu throng, khen
thu&ng kjp thri thUng tp th, cá nhan thirc hin có hiu qua; kim dim, xu l
nhftng tp th, Ca nhân, tht là ngithi dimg du không chi dao thrc hin hoc thirc
hin không dung Nghj quyt và các yêu cu cüa cong doàn cp trên.
- Djnh ki t chüc tp hun k5 nàng, nghip vi cho di ngü can b lam cOng
tác thi dna, khen thuóng các cap; quan tam phân công, b trI can b chuyên trách
hoc hem nhim lam cong tác thi dua, khen thithng.
- Hang 11am, tng hçrp, báo cáo kt qua thirc hin Nghj quyt; 1y kt qua
thirc hin Nghj quyt là mt trong nhU'ng tiêu chI d dánh giá, xp loai thi dua hang
11am di vOi tp th& cá nhân có lien quan ('thy'c hin tit nàm 2021).
2. Nhim viii ciii the cüa tü'ng cp cong doàn
2.1 Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam
2.1.1. Ban ChInh sách Kiiih t - xã hi và Thi dua, khen thu&ng
- Tham muu giUp Thi.ring trçrc Doàn Chü tjch và Doàn Chü tjch Tong Lien
doàn chi do trin khai thirc hin Nghj quyt; theo dOi trin khai thirc hin Nghj
quyt tai các cp cong doàn.
- Rà soát, nghiên ciru, tham mixu d xuétt vic phát dng các phong trào thi
dua mOi gn vâi nhim vii c& lOi cüa t chuc Cong doàn; dánh giá, d xut vic
k& thüc trin khai phong trào khOng con phU hcip vOi thirc tin hin nay.
- Thumg xuyen rà soát, tham mini sua di, b sung các quy djnh cüa Tong
Lien doàn v thi dua, khen thu&ng, dam bâo phü hçrp vói quy djnh chung cüa pháp
lut hin hanh và thirc tin yeu cu, nhim vi cüa t chuc Cong doàn. Tham muu
cài cách hanh chInh, don gián hóa thu t%lc xét, thm djnh khen thuâng. Truâc mt,
sua di, b sung, hoàn thin Quy ch khen thung cüa t chuc Cong doàn; Huâng
dn khen thrnng các chuyen d cüa Tng Lien doàn; xây drng b tieu chI dánh giá
thi dua; ban hành K hoach trin khai phong trao "Tham mini giOi, phc vii
- Nghien c1ru, d xut sp xp các cvm, kh& thi dua cüa TOng Lien doàn
dam bào tInh tuong dng giCa các don v trong ciim, khi; huàng dn hot dng
c1m, khOi thi dua dam bào th v tieu chI, djnh luqng v tiêu chun, phü hqp
vi diu kin thirc tin cüa t chuc Cong doàn.
- Dánh giá hiu qua boat dng cüa phn mm quân 1 cong tác thi dua, khen
thu&ng cüa Tong Lien doàn; diu chinh, b sung, hoán thin chuc näng cüa phn
mêm dáp img yêu cu nhim vii.
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- Xây drng k hoach t chüc kim tra, giám sat djnh kr hang näm và kim
tra dt xut vic thirc hin các chi dao, quy djnh cüa Nhà nithc và Tng Lien doàn
v cong tác thi dua, khen thu&ng.
- Tham muu t chüc cong tác bM duOng kin thüc, tp huân k näng nâng
cao trInh d nghip vçi, chuyên mon cho can b lam cong tác thi dua, khen thithng
trong h thing cong doàn. Trng biic nâng cao cht luçing hoat dng cüa b may
và tmg vj trI vic lam cUa can b thi dua, khen thithng.
- Tham mu'u, tng hçip báo cáo vâi Doàn Chü tjch, Ban Chip hánh Tng
Lien doàn v k& qua thirc hin các ni dung lien quan dn Nghj quyt, tham muu
tèi chirc so kt, tng k& vic thirc hin Nghj quy&.
2.1.2 Ban Tuyên giáo
- Xây dimg k hoach, djnh hisàng tuyên truyn du6ng li, chü truong cüa
Dáng, chInh sách pháp lut cüa Nha nuOc, quy djnh cüa t chüc Cong doàn v thi
dua, khen thithng và tu tu&ng v thi dua yêu nuc cüa Chü tjch H ChI Minh.
- Chi dao các co quan truyn thông thuc h thng t chüc Cong doàn các
cp mô chuyên trang, chuyên mvc, dành nhiu thi gian, thyi luçmg giii thiu v
mô hInh mói, each lam hay, gucrng din hInh tiên tin, nguYi t&, vic t&, các tp
th, cá nhân có thành tIch dt xut, chü trçng dn các din hInh trrc tip lao dng
san xuât.
- Tham muu dy math Phong trào, hng nAm, djrih ki t chüc tng két, so
kit, dáth giá tIth hiu qua, süc lan tóa cüa phong trào thi dua "Van boa, th thao"
trong toàn h tMng cong doàn, d xut các giãi pháp khc phiic tn tai, han ch;
xác djnh trng tam, di mâi ni dung, hIth thirc và djnh huàng trin khai Phong
trâo trong giai doan tâi.
- Tham muu câi each hàth chinh, don gián hóa thu tiic xét, thâm dnh khen
thuàng chuyên d "Van hóa, th thao"; phi hqp d xut, sira di, b sung "HuOng
dn khen thu&ng các chuyên d cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam".
- Phân cong It nht 01 can b kiêm thim phi trach tham muu, theo dôi
thuOng xuyên v cong tác thi dua, khen thuàng Chuyên d "Van hóa, th thao",
dam bao tInh n djnh, sâu v chuyên mOn.
2.1.3 Ban Quan h Lao dng, Ban N11 cong
- Tham muu dy math phong trào, hang nàm, djth k' t chüc tng ket, so
kêt, dáth giá tIth hiu qua, sue lan tOa cüa phong trào thi dua "Xanh - Sach - Dçp,
Bão dam An toan v sith lao dng", "GiOi vic mthc, Dam vic nh" trong toàn h
thng cOng doan, d xut các giãi pháp khc phiic tn tai, han ch; xác djnh tr9ng
tam, dOi mi ni dung, hInh thüc và djnh huàng trin khai phong tráo trong giai
doan t9i.
- Tham mini cái each hánh chInh, don gián hóa thu tiic xét, thrn djnh khen
thu&ng chuyen de; phôi hqp d xut, sua di, b sung "Huóng dn khen thu&ng
các chuyên d cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam".
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- Phân cong It nht 01 can b kiêm nhim phii trách tham mu'u, theo dôi
thuxng xuyên v cong tác thi dua, khen thithng chuyên d dam bâo tInh n djnh,
sâu v chuyên mOn.
2.1.4 Ban Tài chInh
- Rà soát, d xut süa di, b sung các quy djnh v tài chInh thm dam bâo
phU hçip vâi yeu cu thirc tin trong cong tác t chirc phong trào thi dua, khen
thithng và các quy djnh có lien quail. Tham mini ban hành Hithng dn vic trIch
quân 1 và si:r diing Qu5 Thi dua, khen thuâng cUa th chirc Cong doàn.
- Tham muu, ct xut khen thithng trong cOng tác quãn 1 tài chInh, tài san
cong doàn các
2.1.5 Ban Ti chü'c
- Tham mixu xây dimg h tMng t chüc b may lam cOng tác thi dua, khen
thu&ng cüa t chüc Cong doàn dáp 1rng yêu cu nhim vi1. Rà soát, b sung, diu
chinh các diu kin, tiêu chun và vi trI vic lam cho can b lam cOng tác thi dna,
khen thu&ng các cp theo djnh hithng cüa Nghj quyt.
- Tham mini cOng tác dào tio, tuyn diing di ngü can b lam cong tác thi
dua, khen thuâng dam báo dü tiêu chun, näng 1irc chuyên môn, nghip vi.
2.1.6 Uy ban kiêm tra
- Xem xét dua ni dung kim tra, giám sat v cong tác thi dna, khen thung
vào chinng trInh, k hoach kim tra, giám sat hang näm;
- T chüc thirc hin vic kiêm tra, giám sat và phi hçip vth Ban ChInh sách
Kinh t - xã hi và thi dna, khen thrning kim tra, giám sat chuyên d v cOng tác
thi dna, khen thrning theo chuang trInh, k hoach.
2.1.7 Van phông
- Tham mini irng diing cOng ngh thông tin trong vic quail l cong tác thi
dua, khen thuâng toàn h thong.
- Phi hqp theo dOi, don dc, kim tra, giám sat cOng tác tng hçip, báo cao
thirc hin Nghj quy& va cac ni dung có lien quan dn cOng tác thi dua, khen
thithng.
2.1.8 Trirô'ng Thii h9c Cong doàn
Nghiên ciru, thành 1p phân mon thi dna, khen thithng hoc dào tao mt sO
giâng viên có kin thi'rc, k5i näng giang dy v thi dna, khen thuàng d lam giãng
viên cho t chüc Cong doàn.
2.2. Lien doan Lao d9ng cac tinh, thanh pho, Cong doan nganh Trung
Iro'ng, Cong doàn Tong Cong ty trirc thuc Tong Lien doàn; cong doàn cp
trên tr1rc tip cY s&
- Xây dimg Chining trInh, K hoach hoc Huâng dn trin khai thirc hin
Nghj quyt tai dja phuo'ng, ngành, trong do cn xác djnh rô: trng tam thi dua huéng co s; thim v11 thi dua - gn vâi nhim v1i xây dirng h thng chInh trj,
quãn 1 nhà nuO'c, nhim vi san xu.t kinh doanh và nâng cao nàng suit lao dng,
hiu sut cOng tác.
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- Can cir tInh hInh thirc t, 1ira chn và ciT th hóa trin khai các phong trào
thi dua cüa ChInh phü và Tng Lien doàn, xác djnh rô các chi tiêu thi dua, mçic
tiêu, phm vi, di tuqng và ni dung thi dua cho tirng 1oti hInh to chirc cong doàn:
ca quan hành chInh, dan vj sir nghip, doanh nghip nba nithc, doanh nghip tu
nhân, doanh nghip có vn du tu nuâc ngoài.....
- Xây dirng ca ch, uu tiên các ngun lirc, tp trung phát trin phong trào thi
dua khi các doanh nghip.
- Nghiên cCru, da dng hóa phuang thirc t chüc phát dng, tuyên truyn sâu
rng các phong trào thi dua phü hqp vi dc thü, diu kin tip cn thông tin cüa
trng lTnh vçrc, tüng nhóm di tuqng (can b, cOng chic, viên chüc, ngLri lao dng
trrc tip san xut, kinh doanh...); Tang cu&ng ing dung các phn mm, mng xã
hi ph bin hin có (Zalo, Facebook...) d nâng cao hiu qua trong cong tác
thông tin, tuyên truyn.
- Rà soát, süa di, b sung, hoàn thin Quy ch khen thu&ng và các quy
djnh, huóng dn khác có lien quan v thi dna, khen thung dam bào phü hqp vâi
quy djnh cüa pháp lut và diu kin thirc tin cüa t chirc Cong doàn và dtc thu
hoat dng cüa dja phuang, ngành.
- Rà soát, sp xp li các ciim, khi thi dua phü hcip vói tInh cht ngành
ngh& tInh tuang dng, dija bàn; chi dao hoat dng cçim, khi dam bào mi näm có
It nht 01 chuyên d tça dam, trao di kinh nghim nâng cao hiu qua hot dng
cOng doàn.
- Hang nàm, t chüc dánh giá vic thicc hin Nghj quyt trong chuang trInh
Tng kt hoat dng cOng doàn và phuang huóng, nhim vii cho näm tiêp theo.
2.3. Cong (bàn co s&
- Trong qua trInh t chirc phong trào thi dua, cn xác djnh rô miic tiêu ni
dung, bin pháp t cht'rc 4n dng theo nhóm di tuçmg tham gia phong trào thi
dua, ni dung thi dua phü hçip vói di tuqng.
-Tip trung nm bat, rà soát, phát hin, bi duOng, khen thithng cho cong
nhân, lao dng trirc tip san xut, cOng chi'rc, vién chüc không gii chüc vi lânh
dao, quân l và khen thu&ng dt xut.
- COng doàn ca si O doanh nghip và dan vj sir nghip cn nghiên c(ru và
chü dng d xu.t vth chü sir diing lao dng có nhiu hInh thüc khen thu&ng mâi
gn vâi nàng sut lao dng, hiu qua san xut kinh doanh.
- Ban Chp hành Cong doàn ca si thuang luçing d dua vào thóa uâc lao
dng tp th hoc ni quy, quy ch dan vj, doanh nghip vic thu&ng xüng dáng
cho cá nhân, tQp the có sang kin, giãi pháp mang lai thiu 1çi ich cho doanh
nghip tir các phong trào thi dua.
- Di vói cong doàn khu virc doanh nghip tu nhân, doanh nghip có vn
dâu tu nuc ngoài: Ban Chip hành Cong doàn co s& nghién cüu, d xut nhtrng
quy djnh dc thu vâi cách thüc t chüc phong trào và dánh giá thi dua linh hoat,

5

thun tin, dan giãn hóa thU tuc, huàng mnh dn hiu qua san xut kinh doanh
cUa doanh nghip và thu thp cUa ngui lao dng.
III. TO CH15C TIIIJ'C HIN
Doàn ChU tch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam d nghj các ban, dan vj
trrc thuc, Lien doàn Lao dng các tinh, thành ph& cong doàn ngành Trung uo'ng,
Cong doàn Tng cong ty trrc thuc Tng Liê doàn trin khai thirc hin K hotch
dam báo mvc dIch, yêu cu và hiu qua .1.
TM. DOAN CHU TICH
0 CHU TICH

No'inhn:
- Dông chI Chü tjch TLD (dé báo Ca?);
- Ban Thi dua — khen thining TW (dê bao cáo
- Các Uy viên Doàn chü tjch TLD;
- Các LDLD tinh, thành pho;
- CáC CD ngánh TW va tuang throng;
- CD Tong Cong ty trrc thuOc TLD;
- Các ban, don vj thuc TLD;
-LiruVT.

NgQ Duy Hiêu
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