LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH QUẢNG TRỊ
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 18 tháng 02 năm 2020

Số: 01/HD - CĐVC

HƢỚNG DẪN
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động
nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc
và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua
“Giỏi việc nƣớc, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 -2020

Thực hiện kế hoạch số 37/KH-LĐLĐ ngày 06/12/2019 của Ban Thường
vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; kế hoạch số 01/KH-CĐVC, ngày 17/2/2020 của
CĐVC tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác
vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi
đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020,
Ban Thường vu ̣ Công đoàn Viên chức tỉnh hướng dẫn các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả đạt được 10 năm thực hiện
Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ và Kết luận 147/KL-TLĐ của
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nêu bật những ưu điểm, hạn chế, nguyên
nhân, biện pháp khắc phục từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, định hướng
nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới về công tác vận động nữ CNVCLĐ phù
hợp với tình hình thực tiễn và góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII
Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính
trị về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị
21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ
nữ trong tình hình mới.
2. Nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn, vai trò của Ban Nữ công
đối với công tác vận động nữ CNVCLĐ trong tình hình mới.
3. Việc tổng kết được tiến hành từ công đoàn cơ sở trở lên; đảm bảo
nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Nội dung
- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết 6b/NQBCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ, Kết luận số 147/KL-TLĐ ngày 04/02/2016 về việc
đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 của Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam.
- Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác vận động nữ
CBCCVCLĐ trong tình hình mới.
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- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ của
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
2. Hình thức
- Các Công đoàn trực thuộc căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị
để lựa chọn hình thức tổng kết (tổ chức Hội nghị tổng kết hoặc tổng kết bằng
văn bản).
- Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương các
tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này..
3. Thời gian
- Các CĐCS trực thuô ̣c hoàn thành trước ngày 30/3/2020.
- Công đoàn Viên chức tỉnh tổng kết dịp 19/5/2020.
III. ĐỐI TƢỢNG, TIÊU CHUẨN, SỐ LƢỢNG, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ
KHEN THƢỞNG
1. Đối tƣợng
- Các Công đoàn cơ sở trực thuộc;
- Các cá nhân nữ CBCCVCLĐ là đoàn viên công đoàn được CĐCS tôn
vinh, đề xuất khen thưởng.
2. Tiêu chuẩn
2.1. Đối với Tập thể công đoàn cơ sở
+ CĐCS được thành lập 5 năm trở lên và đã thành lập Ban nữ công quần chúng.
+ CĐCS có từ 10 đoàn viên nữ trở lên đối với loại hình cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp. Hàng năm có 90% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
+ Có thành tích cao trong thực hiện công tác vận động nữ CBCCVCLĐ.
Đặc biệt là thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ; chăm lo,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần cho nữ CBCCVCLĐ.
+ CĐCS có ít nhất 05 năm liên tục đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững
mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019; có nhiều thành tích trong
phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đã được tặng ít nhất 01 bằng khen
về chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hoặc bằng khen toàn diện của
LĐLĐ tỉnh, công đoàn ngành trung ương hoặc 01 bằng khen của Hội Liên hiệp
phụ nữ tỉnh, hoặc giấy khen của CĐVC tỉnh trong 5 năm trở lại đây.
2.2. Cá nhân
- Chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân;
tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề.
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- Có giải pháp áp dụng hiệu quả trong công việc (đối với đối tượng là lãnh
đạo quản lý); hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự
phát triển của cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện tốt công việc gia đình và xã hội; nuôi dạy con khỏe, ngoan,
học tốt; tạo môi trường hòa thuận, lành mạnh cho sự phát triển toàn diện và sự
bình đẳng của mỗi thành viên trong gia đình.
- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội; quan tâm đến lợi ích xã hội và
cộng đồng, phòng chống các tệ nạn xã hội; rèn luyện sức khỏe tốt.
- Trong thời gian 05 năm (2015-2019) đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm
việc nhà”; đã được tặng ít nhất 01 bằng khen toàn diện hoặc 01 bằng khen
chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của LĐLĐ tỉnh, công đoàn ngành trung
ương, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; hoặc 01 bằng khen (hoặc giấy khen) của cơ quan
có thẩm quyền về thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác, xây
dựng gia đình văn hóa, đóng góp vào hoạt động của tổ chức công đoàn trở lên.
Lƣu ý: Khi đề nghị khen thưởng cho cá nhân, các CĐCS cần ưu tiên đoàn
viên nữ CCVCLĐ trực tiếp lao động, công tác. Những cá nhân nữ đã được trao
Giải thưởng CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ 2 và tuyên dương chủ
tịch CĐCS tiêu biểu (giai đoạn 2014-2019) tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành
lập Công đoàn Việt Nam của LĐLĐ tỉnh; của CĐVC tỉnh thì không đề nghị
khen thưởng trong dịp này.
3. Phân bổ số lƣợng đề nghị khen thƣởng (Có Phụ lục gửi kèm theo).
Căn cứ tiêu chuẩn và số lượng phân bổ theo kế hoạch, các CĐCS trực
thuộc tổ chức bình xét, lựa chọn tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, điển hình, có
thành tích xuất sắc nhất trong thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CTTLĐ và Kết luận 147/KL-TLĐ, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh sẽ xét chọn, quyết
định khen thưởng và đề nghị LĐLĐ khen thưởng theo số lượng phân bổ cho
CĐVC tỉnh.
4. Hồ sơ đề nghị khen thƣởng
- Tờ trình của Ban Thường vụ (BCH) CĐCS trực thuộc kèm theo biên bản
họp xét và danh sách trích ngang thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị
khen thưởng (theo mẫu).
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu đính kèm): 02 bản
(Đóng bìa)
- Photo các quyết định khen thưởng hoặc bằng khen, giấy khen (cao nhất).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công đoàn Viên chức tin
̉ h
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- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các công đoàn cơ sở trực thuộc tổng kết 10
năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ đảm bảo mục
đích, yêu cầu, nội dung, tiến độ đề ra.
- Phân bổ chỉ tiêu khen thưởng (đối với những CĐCS có chỉ tiêu); thẩm
định hồ sơ, xét khen thưởng và đề nghị Công đoàn cấp trên khen thưởng đối với
các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH,
Chỉ thị 03/CT-TLĐ (dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh 19/5/2020).
- Phối hợp tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ
thị 03/CT-TLĐ và các gương điển hình trong tổ chức, thực hiện Nghị quyết
6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng,
website tổ chức Công đoàn.
Giao Ban Nữ công quần chúng Công đoàn Viên chức tỉnh tham mưu xây
dựng báo cáo, nội dung chương trình Hội nghị tổng kết Nghị quyết 6b/NQBCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ tại Công đoàn Viên chức tỉnh.
2. Các Công đoàn trực thuộc
- Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn hình thức
tổng kết phù hợp, đảm bảo thiết thực và hiệu quả
- Xây dựng báo cáo tổng kết (Đề cương gửi kèm tại website), gửi về Công
đoàn Viên chức tỉnh trƣớc ngày 30/3/2020 để tổng hợp xây dựng báo cáo.
- Trên cơ sở chỉ tiêu khen thưởng được Công đoàn Viên chức tỉnh phân bổ,
các Công đoàn trực thuộc xét chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị Công đoàn cấp
trên khen thưởng gửi về Công đoàn Viên chức tỉnh trƣớc ngày 30/3/2020 (cùng thời
điểm gửi báo cáo tổng kết).
- Tuyên truyền kết quả thực hiện công tác vận động nữ CBCCVCLĐ và
phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các gương điển hình tại cơ
quan, đơn vị trên website, bản tin của ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức Công
đoàn và các phương tiện thông tin đại chúng.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời thông tin
về Công đoàn Viên chức tỉnh để được hướng dẫn cụ thể.
Nơi nhận:
- LĐLĐ tỉnh;
- Thường trực, BTV, BCH, Ban NCQC
CĐVC tỉnh;
- Các Công đoàn trực thuộc;
- Lưu: Văn phòng CĐVC tỉnh.

TM. BAN THƢỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
Người ký: Nguyễn Xuân
Trà
Cơ quan: Công đoàn viên
chức
Chức vụ: Chủ tịch
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