TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN

Số: 06

/HD - LĐLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 13 tháng 4 năm 2022

HƯỚNG DẪN
tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ III, năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-TLĐ ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn
Linh” lần thứ III, năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành hướng dẫn tổ chức
xét chọn như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm đánh giá, ghi nhận, biểu dương những cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu
biểu trong Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ
chức Công đoàn” năm 2020 – 2021; tạo động lực để đội ngũ cán bộ công đoàn phấn
đấu, cống hiến, đóng góp tâm huyết, trí tuệ góp phần xây dựng và phát triển tổ chức
Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh;
- Thông qua các điển hình xuất sắc tiêu biểu để chia sẻ kinh nghiệm, nhân
rộng, lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động công đoàn
và phong trào công nhân.
2. Yêu cầu
- Việc xét chọn để trao tặng Giải thưởng phải đảm bảo đúng các điều kiện,
tiêu chuẩn, quy trình theo Quy chế trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh”. Cán
bộ công đoàn được bình chọn phải là tấm gương điển hình xuất sắc tiêu biểu để mọi
người noi gương, học tập và được nhân rộng tới toàn thể cán bộ, đoàn viên của tổ
chức Công đoàn;
- Việc tổ chức trao tặng Giải thưởng đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực
và được tuyên truyền sâu rộng để tôn vinh, lan tỏa.
II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG XÉT CHỌN
1. Đối tượng và số lượng xét chọn trong toàn quốc
- Cán bộ công đoàn, bao gồm cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công
đoàn không chuyên trách;
- Số lượng không quá 10 cán bộ công đoàn trong toàn quốc, trong đó cán bộ
công đoàn cơ sở ít nhất 50%, cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không quá

30%, cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và tương đương, cán bộ Tổng
Liên đoàn không quá 20% trong tổng số cán bộ công đoàn được trao Giải thưởng.
2. Số lượng đề xuất
1.2. Số lượng đề xuất của các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
Mỗi Ban xét chọn và giới thiệu tối đa 01 cán bộ công đoàn chuyên trách tiêu
biểu nhất.
2.2. Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, công đoàn ngành đề nghị Liên
đoàn Lao động tỉnh xét chọn
- 01 cán bộ công đoàn cấp cơ sở tiêu biểu nhất (bao gồm từ Tổ phó công đoàn
trở lên);
- 01 cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiêu biểu nhất.
3.3. Số lượng Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Tổng Liên đoàn xét chọn
- 01 cán bộ công đoàn cấp cơ sở tiêu biểu nhất (bao gồm từ Tổ phó công đoàn
trở lên);
- 01 cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiêu biểu nhất.
- 01 cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tiêu biểu nhất.
III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN
1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể cho từng cấp công đoàn
thực hiện theo quy định tại Điều 8, Quy chế trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh
ban hành kèm theo Quyết định số 4288 /QĐ-TLĐ ngày 28 tháng 2 năm 2022 của
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
2. Thành tích xét tặng Giải thưởng và sáng kiến được công nhận tính trong 02
năm (2020-2021).
IV. QUY TRÌNH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Các ban Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động
huyện, thành, thị, công đoàn ngành thẩm định hồ sơ, tổ chức xét chọn, xác nhận
thành tích của cán bộ công đoàn được đề nghị Giải thưởng và gửi tờ trình đề nghị về
Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính ách Pháp luật & quan hệ lao động) trước
ngày 15/5/2022.
2. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thẩm định hồ sơ và xác nhận thành
tích của cán bộ công đoàn được đề nghị Giải thưởng; tổ chức họp xét lựa chọn cán
bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu nhất, giới thiệu đề nghị Thường trực Đoàn Chủ tịch
Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định trao tặng Giải thưởng; chịu trách nhiệm về hồ
sơ và thành tích của cán bộ do địa phương, ngành mình giới thiệu. Hồ sơ gửi về
Tổng Liên đoàn trước ngày 31/5/2022 (tính theo dấu bưu điện).
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3. Cơ quan thường trực Giải thưởng của Tổng Liên đoàn phân loại, tổng hợp
hồ sơ, tóm tắt thành tích, tham mưu công bố danh sách, lấy ý kiến của đoàn viên đối
với các cá nhân có hồ sơ hợp lệ được giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử Công
đoàn Việt Nam, Báo Lao động trong thời gian 07 ngày làm việc.
4. Cơ quan thường trực Giải thưởng của Tổng Liên đoàn tiếp nhận ý kiến đánh
giá, tổng hợp ý kiến của đoàn viên, thẩm định, tham mưu xác minh thành tích của
cán bộ được giới thiệu hoặc các vấn đề phát sinh khi có ý kiến phản ánh của đoàn
viên (nếu cần thiết).
5. Hội đồng tổ chức họp xét chọn và trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng
Liên đoàn xem xét, quyết định lần cuối trước ngày 05/7/2022.
V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT CHỌN
1. Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, công
đoàn đề nghị cán bộ công đoàn được xét tặng Giải thưởng (kèm theo Biên bản họp
của Ban Thường vụ).
2. Báo cáo mô tả sáng kiến, giải pháp mới được ứng dụng vào thực tiễn đem lại
hiệu quả cao trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, có xác nhận của công
đoàn cấp trình về hiệu quả cụ thể và phạm vi ảnh hưởng, mức độ lan tỏa của sáng kiến
(Có mẫu kèm theo).
3. Báo cáo tóm tắt quá trình công tác và tóm tắt thành tích xuất sắc nổi bật
trong 02 năm (2020-2021), có xác nhận của Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị,
Công đooàn ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh (Có mẫu kèm theo).
4. Bản sao các quyết định khen thưởng, quyết định công nhận sáng kiến.
5. Ngoài việc gửi hồ sơ theo đường bưu điện, đề nghị các đơn vị gửi tờ trình,
văn bản giới thiệu, báo cáo thành tích, báo cáo mô tả sáng kiến…về Liên đoàn Lao
động tỉnh (qua Ban Chính sách Pháp luật & Quan hệ lao động theo hộp thư điện tử:
hangldldnghean@gmail.com).
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các ban Liên đoàn Lao động tỉnh
1.1. Ban Chính sách Pháp luật & quan hệ lao động
- Căn cứ kế hoạch của Tổng Liên đoàn, hướng dẫn cụ thể, tổ chức triển khai
tới các cấp công đoàn và đoàn viên thực hiện tốt Kế hoạch;
- Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các Liên đoàn Lao động huyện thành, thị, công
đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức xét chọn ở các cấp công đoàn đảm bảo mục đích,
yêu cầu và tiến độ;
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- Tổng hợp danh sách và tham mưu tổ chức xét chọn cán bộ công đoàn xuất
sắc tiêu biểu nhất, lập hồ sơ đề nghị xét chọn, trao tặng Giải thưởng gửi về Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam theo tiến độ quy định.
2.1. Ban Tuyên giáo - Nữ công
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Giải thưởng; phát hiện, giới
thiệu các tấm gương cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu để xét chọn Giải thưởng.
2. Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, Công đoàn ngành
- Căn cứ hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh để xây dựng kế hoạch thực
hiện đảm bảo theo quy định;
- Tổ chức xét chọn và lập hồ sơ đề nghị xét chọn gửi về Liên đoàn Lao động
tỉnh (qua Ban Chính sách Pháp luật & Quan hệ lao động) trước ngày 15/5/2022.
Trên đây là hướng dẫn tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần
thứ III, năm 2022. Yêu cầu các Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, Công đoàn
ngành nghiêm túc triển khai đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung, tiến độ đã đề ra.
Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh
(qua Ban Chính sách Pháp luật & Quan hệ lao động)./.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Tổng Liên đoàn (b/c);
- Ban VP TLĐ (b/c);
- Thường trực LĐLĐ tỉnh (b/c);
- LĐLĐ huyện, thành, thị (t/h);
- CĐ ngành (t/h);
- Lưu: VT, CSPL&QHLĐ.

Nguyễn Chí Công
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Mẫu số 2
Ảnh 4*6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………., ngày…….. tháng……năm 2022
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
(Đề nghị Giải thưởng Nguyễn Văn Linh, lần thứ III, năm 2022)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Cơ quan, đơn vị công tác:
- Địa chỉ cơ quan, đơn vị:
- Chức vụ công đoàn:
- Ngày đảm nhiệm chức vụ:
- Chức vụ chính quyền (nếu có)
- Số điện thoại:
- Email:

Giới tính:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
2. Thành tích đạt được của cá nhân: Tập trung vào kết quả, thành tích cá
nhân trong năm 2020, 2021
II. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG (NĂM 2020-2021)
Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận; cơ
quan ban hành quyết định
Hình thức khen thưởng

XÁC NHẬN CỦA CÔNG ĐOÀN (*)
CẤP TRÊN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

XÁC NHẬN CỦA BCH CÔNG
ĐOÀN CƠ SỞ

NGƯỜI BÁO CÁO
(ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)
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Mẫu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………., ngày…….. tháng……năm 2022
BÁO CÁO
MÔ TẢ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP
(Đề nghị Giải thưởng Nguyễn Văn Linh, lần thứ III, năm 2022)
1. Sơ lược lý lịch cá nhân
- Họ và tên:
- Cơ quan, đơn vị công tác:
- Chức vụ công đoàn:
- Số điện thoại:
- Email:
2. Mô tả sáng kiến, giải pháp đổi mới
2.1. Sáng kiến giải pháp 1
- Tên sáng kiến, giải pháp;
- Lĩnh vực áp dụng của sáng kiến, giải pháp;
- Sự cần thiết, lý do đề xuất sáng kiến, giải pháp;
- Nội dung cơ bản của sáng kiến, giải pháp;
- Phạm vi áp dụng sáng kiến, giải pháp: Giải pháp đã được áp dụng tại
những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào? Phạm vi lan tỏa, nhân rộng cấp huyện,
quận; tỉnh, thành phố, ngành…
- Hiệu quả đạt được.
2.2. Sáng kiến giải pháp 2
…………………………………………………………………………….......
2.3. Sáng kiến giải pháp 3
…………………………………………………………………………….......
XÁC NHẬN CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP
TRÊN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

XÁC NHẬN CỦA
BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

NGƯỜI BÁO CÁO
(ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)
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