
 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
        Số:      /LĐLĐ - CSPL & QHLĐ            Nghệ An, ngày     tháng 11 năm 2021 
                 Về việc hướng dẫn tổng kết 

              thi đua khen thưởng năm 2021 

 

   
     Kính gửi: 

    - Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị; 
                       - Công đoàn ngành; 

    - Đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; 
- Công đoàn cơ sở Công ty Mía đường Nghệ An. 

 

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ - TLĐ ngày 12/11/2019 của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam; Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An được ban 

hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-LĐLĐ ngày 08/6/2020, Ban Thường vụ Liên 
đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 

2021 như sau: 

I. NỘI DUNG TỔNG KẾT 

Tổng kết phong trào thi đua năm 2021, trên cơ sở đánh giá chất lượng hoàn thành 
nhiệm vụ của công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động huyện, thành, 

thị. Báo cáo tổng kết cần tập trung vào những nội dung sau:   

1. Các phong trào thi đua và kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế của các 

phong trào (Tất cả các phong trào phải có số liệu cụ thể)  

  - Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, 
hiệu  quả trong hoạt động công đoàn”, “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng 

tạo”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, cuộc vận động " Cán bộ, công chức, viên chức 
nói không với tiêu cực " ...   

- Các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phát động trong 
năm 2021: "Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của 

Đảng vào cuộc sống" và  phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực 
vượt khó, sáng tạo, quyết tâm, chiến thắng đại dịch Covid-19”. 

2. Các phong trào thi đua tập trung hướng về chào mừng kỷ niệm 91 năm 

ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), tổ chức hoạt 
động Tháng công nhân năm 2021; kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh(19/5/1890 - 19/5/2021), các hoạt động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa VX và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

3 . Đánh giá kết quả tham gia các hoạt động xã hội do các cấp công đoàn và 
địa phương triển khai. 

  



II. XÉT, DUYỆT ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 
CHUYÊN TRÁCH 

Các cá nhân có đề tài, sáng kiến đề nghị công nhận gửi về Liên đoàn Lao động 

tỉnh qua ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động theo quy định tại Hướng dẫn số 
32/HD-LĐLĐ ngày 26  tháng 10  năm 2021.   

III. XÉT, DUYỆT BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO 

Các đơn vị rà soát danh sách các đoàn viên có các đề tài, sáng kiến được ứng 

dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực, được cấp có thẩm quyền công nhận và 
có giá trị làm lợi theo từng đối tượng cụ thể được quy định tại Điều 17 của Quy chế 

Khen thưởng, ban hành kèm theo Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của 
Tổng Liên đoàn, để hướng dẫn cơ sở làm hồ sơ và gửi tờ trình đề nghị về Liên đoàn 

Lao động tỉnh qua ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động. 

IV. THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA   

1. Chỉ xét công nhận danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân đã đăng ký từ 

đầu năm 2021.   

2. Liên đoàn Lao động tỉnh xét công nhận các danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 

"Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc” cho 
các ban, cá nhân cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, tập thể và cá nhân cơ quan Liên 

đoàn Lao động các huyện, thành, thị, Công đoàn ngành, đơn vị trực thuộc.   

3. Đối với các hình thức đề nghị khen thưởng cao (cờ thi đua Tổng Liên đoàn, 

Liên đoàn Lao động tỉnh) do cụm thi đua bình bầu và đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh 
xét duyệt theo Quy chế thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-

LĐLĐ ngày 08/6/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh.  

4. Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện các cụm thi đua tiến hành thẩm định đối với 

các đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua. 

V. TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG  

1. Tiêu chuẩn thi đua khen thưởng hoạt động Công đoàn được quy định tại điều 

11, điều 12, điều 15 và  Điều 16 của Quy chế thi đua khen thưởng ban hành kèm theo 
Quyết định số 121/QĐ-LĐLĐ ngày 08/6/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh.  

2. Theo chỉ tiêu phân bổ của Tổng Liên đoàn, trong năm, mỗi Liên đoàn Lao 
động huyện, Công đoàn ngành chỉ được đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen cho 

01 tập thể. Vì vậy nếu đề nghị khen 1 tập thể trong dịp cuối năm 2021 thì không đề nghị 
Tổng Liên đoàn khen năm học 2021-2022; số lượng cá nhân đề nghị Tổng Liên đoàn 

tặng ằng khen thực hiện theo Khoản 2 Điều 37 Quy chế thi đua khen thưởng ban hành 
kèm theo Quyết định số 121/QĐ-LĐLĐ ngày 08/6/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh. 

Đề nghị các huyện, ngành khi trình đề nghị khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn không 
vượt quá số lượng được phân bổ. Nếu vượt quá số lượng, Hội đồng thi đua khen thưởng 

tỉnh sẽ xét theo thứ tự từ trên xuống trong tờ trình của huyện, ngành. 

3. Số lượng tập thể, cá nhân đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen 

thực hiện theo Khoản 4 Điều 37 Quy chế thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết 
định số 121/QĐ-LĐLĐ ngày 08/6/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh, trong đó ưu tiên 
cho công nhân, viên chức lao động trực tiếp. 



4. Số lượng Bằng khen cho cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ quan Liên đoàn 
Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện, thành thị, Công đoàn ngành, các đơn vị trực 
thuộc căn cứ vào công văn số 308/LĐLĐ - CSPL ngày 08/ 9/2020 về việc phân bổ tỷ lệ 

Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh và bổ sung tiêu chuẩn danh hiệu chiến sỹ thi đua 
cơ sở để xét khen thưởng. 

5. Đối với khen thưởng phong trào thi đua các chuyên đề thực hiện theo Hướng 
dẫn số 10/HD-LĐLĐ ngày 26/3/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về khen 

thưởng chuyên đề.  

VI. CỤM THI ĐUA 

1. Nội dung họp Cụm thi đua thực hiện theo Hướng dẫn số 08/HD – LĐLĐ ngày 
22/10/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh.  

2. Các đơn vị là Cụm trưởng cụm thi đua chỉ đạo các đơn vị trong cụm rà soát 
đăng ký đầu năm, căn cứ thành tích, tiêu chuẩn để tổng hợp danh sách các đơn vị đề 
nghị tặng cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh và Tổng Liên đoàn để chuẩn bị cho 

việc thẩm định theo quy chế thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 
121/QĐ-LĐLĐ ngày 08/6/2020. 

3. Số lượng Cờ thi đua Liên đoàn Lao động tỉnh được phân bổ theo khoản 1 Điều 
37 Quy chế thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-LĐLĐ ngày 

08/6/2020.  

4. Các cụm thi đua tiến hành hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua từ ngày 

9/12/2021 đến ngày 13/12/2021.  

VII.  HỒ SƠ XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

1. Đối với các danh hiệu thi đua, chiến sỹ thi đua các cấp, tập thể lao động 
tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc. 

1.1. Tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, kèm theo danh sách đề nghị. 
Số lượng chiến sỹ thi đua không quá 15% tổng số lao động tiên tiến trong đơn vị (chỉ 
xét đối với cán bộ đủ điều kiện công tác tại cơ quan Liên đoàn Lao động huyện, thành, 

thị, công đoàn ngành và Liên đoàn Lao động tỉnh có đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được 
công nhận hoặc được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). 

1.2. Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng 

1.3. Danh sách trích ngang các tập thể và cá nhân được đề nghị công nhận các 

danh hiệu. 

1.4. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị công nhận có xác nhận của 

lãnh đạo. 

2. Đối với các hình thức khen thưởng 

2.1. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 

2.2. Tờ trình đề nghị khen thưởng (Lưu ý: Đối với những tập thể và cá nhân đề 

nghị Chính phủ khen thưởng; Nhà nước tặng thưởng Huân chương các loại phải có tờ 
trình, biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng riêng) 

2.3. Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng 



2.4. Danh sách trích ngang tập thể và cá nhân đề nghị các cấp khen thưởng. Toàn 
bộ danh sách trích ngang đánh phông chữ Times New Roman, gửi bằng văn bản qua 
Email: hangldldnghean@gmail.com.vn. Đây là cơ sở để xét khen thưởng nên phải đầy 

đủ số liệu và cụ thể. 

2.5. Bản báo cáo thành tích của cá nhân và tập thể đề nghị khen thưởng. 

- Đối với các đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua phải có bản báo cáo thành tích. Nêu 
rõ các hình thức đã được khen thưởng trong 5 năm liền kề trước đó (2 bản, có xác nhận 

của cụm trưởng cụm thi đua và gửi theo cụm thi đua) 

- Bản tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của 

Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh. Trong phần tóm tắt ghi rõ kết quả hoạt động, 
có số liệu cụ thể 2 năm trước liền kề. Đồng thời nêu rõ các hình thức, thời gian đã được 

khen thưởng trước đó. 

- Hồ sơ cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
yêu cầu gửi kèm quyết định công nhận đề tài, sáng kiến được áp dụng 2 năm liên tục 

liền kề tính cả năm đề nghị tặng Bằng khen. Hồ sơ tập thể đề nghị tặng Bằng khen của 
Tổng Liên đoàn phải có bảng chấm điểm 2 năm liền kề tính cả năm đề nghị của công 

đoàn cơ sở đồng thời bản thành tích của tập thể và cá nhân phải có xác nhận của chuyên 
môn. Hồ sơ tập thể đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen gửi kèm bảng 

chấm điểm 2 năm liền kề năm đề nghị.  

- Đối với những đơn vị, cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương 

lao động, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen thực hiện đúng Luật thi đua khen 
thưởng (5 bộ) 

- Đối với tập thể và cá nhân cán bộ công đoàn chuyên trách đề nghị Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, hồ sơ gồm có báo cáo thành tích có xác nhận của 

lãnh đạo đơn vị kèm theo quyết định công nhận đề tài, sáng kiến (2 bộ). 

VIII. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, TUYẾN TRÌNH HỒ SƠ KHEN 
THƯỞNG NHÀ NƯỚC 

- Ủy ban nhân dân tỉnh tặng tối đa 07 Bằng khen cho  tập thể và cá nhân gồm: 
các ban Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, Công đoàn 

ngành và cá nhân là cán bộ công đoàn chuyên trách đảm bảo điều kiện theo quy định. 

- Đối với tập thể và cá nhân thuộc Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, công 

đoàn ngành, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước 
tặng Huân chương lao động, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen theo tuyến trình của 

Liên đoàn Lao động tỉnh. 

 

IX. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ   

1.Thời gian nộp hồ sơ  

- Đối với đề tài, sáng kiến: trước ngày 20/11/2021. 

- Đối với danh hiệu thi đua: trước ngày 07/12/2021   

- Đối với hoạt động cụm thi đua: 



+ Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện các cụm thi đua tiến hành thẩm định đối 
với các đơn vị đề nghị tặng cờ thi đua từ ngày 06/12/2021 đến ngày 08/12/2021; 

+ Cụm thi đua gửi trích biên bản hội nghị tổng kết cụm thi đua,  tờ trình đề nghị 

tặng cờ thi đua về Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 14/12/2021. 

- Đối với hồ sơ đề nghị tặng bằng lao động sáng tạo: trước ngày 25/12/2021. 

- Đối với hồ sơ đề nghị khen thưởng chuyên đề: trước ngày 25/12/2021. 

- Đối với hồ sơ đề nghị khen thưởng hoạt động công đoàn và khen thưởng nhà 

nước: từ ngày 15/12/2021 đến ngày 20/12/2021. 

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động.  

Đơn vị nào nộp chậm và không đầy đủ, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ không xét.  

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc, đúng thời 

gian.  

Nơi nhận:                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ  

- Như trên;           PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thành viên Hội đồng TĐKT LĐLĐ tỉnh; 
- Các ban LĐLĐ tỉnh (chỉ đạo); 

- Lưu VT, CSPL & QHLĐ./.  

 

 

                                                                                     Nguyễn Chí Công 
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