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(Số 75 /KH-TĐCĐ)

- Căn cứ quyết định số 1365/QĐ-TLĐLĐ ngày 28/01/1996 của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam ban hành quy chế thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

- Căn cứ hướng dẫn của Công đoàn Công Thương Việt Nam, về việc khen thưởng của tổ chức
Công đoàn ngành Công Thương. Hứớng dẫn về việc bình xét thi đua năm học đối với các trường
ĐH,CĐ chuyên nghiệp.

- Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả hướng dẫn kế hoạch
báo cáo, bình xét thi đua hoạt động công đoàn năm học 2011-2012 như sau:

I. Đối với công đoàn các bộ phận:

Công đoàn các bộ phận làm báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2011-2012 trong hoạt
động công đoàn và phong trào CBVC của đơn vị, nêu đầy đủ nội dung ngắn gọn các mặt hoạt
động, những mặt công tác đã làm được, những hạn chế, phương hướng nhiệm vụ năm học
2012-2013. Tự đánh giá chấm điểm đơn vị (theo mẫu gửi kèm) theo tiêu chuẩn thi đua của tập
thể.

II. Phân loại đoàn viên theo A,B,C với các tiêu chuẩn:

1. Loại A:

- Đạt danh hiệu lao động tiên tiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do các tổ chức đoàn thể
giao.
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- Tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Công đoàn và của Trường.

- Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong giảng dạy, học tập và công tác,
không vi phạm kỷ luật, chấp hành tốt chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, các nội quy
quy định của trường, tham gia tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Được mọi người công nhận là đoàn viên tích cực về mọi mặt công tác và hoạt động.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu đề tài khoa học sáng kiến, cải tiến, hợp lý
hóa trong công tác, giảng dạy, bảo đảm an toàn BHLĐ vệ sinh công nghiệp.

2. Loại B:

- Hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tham gia các hoạt động công đoàn nhưng chưa được đều.

- Chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm của đoàn viên công đoàn trong lĩnh vực công tác của
mình.

3. Loại C:

- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao, nghỉ vô lý do.

- Không tham gia sinh hoạt và các hoạt động công đoàn.
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- Không chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy quy
định của Trường.

- Không tích cực nâng cao trình độ, vi phạm kỷ luật, kỹ thuật an toàn.

III. Bình xét danh hiệu

- Công đoàn bộ phận: Vững mạnh xuất sắc; Vững mạnh; Khá; Trung bình; Yếu kém (theo
hướng dẫn số 435/ToC-CĐCN ngày 23/7/2007).

(Tiêu chuẩn CĐBP vững mạnh xuất sắc: không có tai nạn và sự cố nghiêm trọng, không có
CBVC-LĐ buộc thôi việc, không có chỉ tiêu nào của tiêu chuẩn 1 đạt điểm 0).

- Mỗi Công đoàn bộ phận chọn bầu tổ công đoàn xuất sắc (Tối đa 30% trong số tổ công đoàn
đạt vững mạnh).

- Mỗi đơn vị bình xét 15% cá nhân xuất sắc.

IV. Kế họach thực hiện

- Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn kết hợp cùng thời gian bình xét thi đua với cơ quan
chuyên môn.

- Từ 17/7 đến 25/7/2012 các đơn vị họp bình xét.
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- Chậm nhất ngày 26/7/2012 công đoàn các bộ phận gửi báo cáo công tác thi đua năm học,
bảng chấm điểm xếp loại công đoàn bộ phận và biên bản bình xét thi đua về Công đoàn trường
(Đ/c Hải) tổng hợp. BCH Công đoàn họp xét duyệt.

- Đề nghị các đồng chí trong BCH công đoàn, Chủ tịch công đoàn bộ phận:

+ Căn cứ kế hoạch để tiến hành triển khai thực hiện tổng kết công tác thi đua và bình xét
các danh hiệu thi đua của công đoàn năm học 2011-2012 đạt hiệu quả.

+ Kết hợp chặt chẽ với các phòng, khoa, tổ chuyên môn, tổ chức thực hiện đúng, đủ đảm
bảo chất lượng theo kế hoạch bình xét thi đua năm học 2011-2012 của Nhà trường.

Cẩm Phả, ngày 16 tháng 7 năm 2012

T/M BAN CHẤP HÀNH

Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Quang Khải

{blink} Mẫu biểu {/blink} chấm điểm công đoàn bộ phận.......xem, tải về tại đây
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