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Quảng Trị, ngày 08 tháng 11 năm 2021

Số: 45/CĐVC
V/v tổng kết hoạt động công đoàn
và khen thưởng năm 2021

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc
Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-LĐLĐ, ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ
LĐLĐ tỉnh “về việc ban hành Quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị”;
Hướng dẫn số 43/HD-LĐLĐ, ngày 13/11/2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh “về
việc khen thưởng các chuyên đề hàng năm”; Công văn số 922/LĐLĐ-VP, ngày
04/11/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh “về việc khen thưởng hoạt động công
đoàn năm 2021”; Quyết đị nh số 22/QĐ-CĐVC, ngày 05/11/2018 của CĐVC tỉnh
“về v iệc ban hành quy chế khen thưởng của Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng
Trị”, để chuẩn bị công tác tổng kết và khen thưởng phong trào CBCCVCLĐ và
hoạt động công đoàn năm 2021, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh hướng dẫn các CĐCS
trực thuộc những nội dung sau:
1. Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn
Đề nghị các CĐCS xây dựng báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2021,
phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (có đề cương hướng dẫn kèm theo). Sau khi
báo cáo được Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp thông qua, hoàn chỉnh gửi về
CĐVC tỉnh trước ngày 10/12/2021.
2. Chấm điểm phân loại hoạt động CĐCS
Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-CĐVC, ngày 14/11/2019 của CĐVC tỉnh về
việc “Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” để tổ chức chấm
điểm xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS năm 2021 và gửi bảng chấm điểm xếp
loại của CĐCS về CĐVC tỉ nh trước ngày 10/12/2021.
Đối với các CĐCS thành viên , Công đoàn bộ phận , Tổ công đoàn : BCH
CĐCS hướng dẫn chấm điểm phân loại . Nội dung , tiêu chuẩn , cách chấm điểm ,
đánh giá xế p loại được vận dụng như đối với đánh giá xếp loại hoạt động CĐCS.
Cách vận dụng như sau: Đánh giá, chấm điểm theo 3 tiêu chuẩn như CĐCS cùng
loại hình. Nội dung tiêu chí nào được CĐCS giao nhiệm vụ (phân cấp), kết quả
thực hiện đạt đến đâu thì chấm điểm tương ứng, nội dung nào không được CĐCS
phân cấp thì được tính điểm tối đa . Điểm thưởng do Ban chấp hành CĐCS quyết
định.
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3. Đề nghị khen thưởng phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công
đoàn năm 2021
3.1. Đối với những CĐCS đề nghị cờ thi đua toàn diện, cờ thi đua chuyên
đề, bằng khen toàn diện, bằng khen chuyên đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam; cờ thi
đua toàn diện, cờ thi đua chuyên đề, bằng khen toàn diện, bằng khen chuyên đề của
LĐLĐ tỉnh: Căn cứ các tiêu chí quy định tại Quyết định số 338/QĐ-LĐLĐ ngày
15/7/2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh “về việc ban hành quy chế khen thưởng
của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị” và Hướng dẫn số 43/HD-LĐLĐ, ngày 13/11/2020 của
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh “về việc khen thưởng các chuyên đề hàng năm” để đề
nghị. BTV CĐVC tỉnh sẽ xét chọn để trình BTV LĐLĐ tỉnh quyết định (theo chỉ
tiêu phân bổ của LĐLĐ tỉnh).
3.2. Đối với những CĐCS đề nghị giấy khen của CĐVC tỉnh: Căn cứ
Quyết đị nh số 22/QĐ-CĐVC, ngày 05/11/2018 của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh
“Về việc ban hành quy chế khen thưởng của Công
đoàn Viên chức tỉnh Quảng
Trị”.
Phân bổ số lượng cụ thể như sau:
- Tập thể: Ngoài các đơn vị đã được BTV CĐVC tỉ nh đề nghị khen thưởng từ
Bằng khen của LĐLĐ tỉnh trở lên, các đơn vị còn lại, BTV CĐVC xét tặng giấy khen
cho các đơn vị đủ tiêu chuẩn và đảm bảo điều kiện; Tổng số khen thưởng không quá
23% tổng số CĐCS và CĐCS thành viên theo thứ tự thành tích từ cao xuống thấp
.
- Cá nhân: Không quá 1,5% tổng số đoàn viên công đoàn trực thuộc CĐVC
tỉnh. Cụ thể như sau:
+ Những đơn vị có dưới 40 đoàn viên thì được đề nghị hoặc 01 tập thể hoặc
01 cá nhân.
+ Những đơn vị có từ 40 đến dưới 120 đoàn viên: 02 cá nhân.
+ Những đơn vị từ 120 đến dưới 250 đoàn viên: 03 cá nhân.
+ Những đơn vị có từ 250 đến dưới 500 đoàn viên: 04 cá nhân.
+ Những đơn vị có từ500 đoàn viên trở lên: 05 cá nhân.
Lưu ý: Các cá nhân được UBND tỉnh, CĐVC tỉnh biểu dương khen thưởng
”Gia đình CBCCVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020” thì không đề nghị khen để
ưu tiên những nhân tố mới.
4. Khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
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Ngoài việc đề nghị các cấp Công đoàn khen thưởng về phong trào
CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021. Ban Thường vụ CĐVC tỉnh sẽ
xét chọn một số tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống
Covid-19 năm 2021 cụ thể như sau:
4.1. Tiêu chuẩn: Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
phòng, chống dịch bệnh; trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch; có nhiều
đóng góp, hỗ trợ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch; tích cực tuyên truyền,
vận động và có ý tưởng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.
4.2. Hình thức khen thưởng
- CĐVC tỉnh sẽ xét chọn 02 tập thể và 02 cá nhân để đề nghị LĐLĐ tỉnh
khen thưởng.
- CĐVC tỉnh sẽ xét chọn một số tập thể và cá nhân để khen thưởng.
Lưu ý: Không đề nghị khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đã được
các cấp khen thưởng về thành tích phòng, chống dịch Covid-19 từ năm 2020 đến
nay.
5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng phải đảm bảo theo quy định và gửi về CĐVC
tỉnh trước 10/12/2021. (Ban Thường vụ CĐVC tỉnh không xét khen thưởng cho các
đơn vị không đăng ký thi đua năm 2021 và những hồ sơ gửi về chậm so với thời
gian quy định).
6. Ngoài việc đề nghị CĐVC tỉnh khen thưởng trở lên, đề nghị các CĐCS
khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào
CBCCVCLĐ, hoạt động công đoàn năm 2021, khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc
nước, đảm việc nhà” trong nữ CCVCLĐ, khen thưởng trong phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 nhằm động viên CBCCVCLĐ.
7. CĐVC tỉnh gửi kèm các văn bản liên quan đến công tác thi đua tại
Website CĐVC tỉnh gồm:
- Quyết định số 338/QĐ-LĐLĐ ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ
tỉnh về việc ban hành quy chế khen thưởng của Liên đoàn lao động tỉnh Quảng trị.
- Hướng dẫn số 43/HD-LĐLĐ ngày 13/11/2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ
tỉnh về việc khen thưởng các chuyên đề hàng năm.
- Quyết đị nh số 22/QĐ-CĐVC, ngày 05/11/2018 của Ban Thường vụ CĐVC
tỉnh “về việc ban hành quy chế khen thưởng của Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng
Trị”.
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- Hướng dẫn số 07/HD-CĐVC, ngày 14/11/2019 của Ban Thường vụ CĐVC
tỉnh về việc “Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.
- Đề cương hướng dẫn tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ
trọng tâm năm 2022 của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh.
Yêu cầu các CĐCS nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực
hiện nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp về Thường trực CĐVC tỉnh (ĐT:
0233.3551.650) để được hướng dẫn.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- LĐLĐ tỉnh; (để BC)
- Như trên;
- Lưu VP CĐVC tỉnh.
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