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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 
TỈNH BẮC KẠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /KH-LĐLĐ     Bắc Kạn, ngày         tháng 02 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH  

Tổ chức Hội nghị biểu dƣơng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu 
tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-TLĐ, ngày 28/9/2020 của Tổng Liên đoàn 
Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ 
tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2016-2020; Thông báo số 37-TB/TU ngày 

27/11/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc phê duyệt hoạt động đặc thù năm 2021 
cho LĐLĐ tỉnh; Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 

28/6/2021), LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình 
CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2021 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Thông qua việc tổ chức hội nghị biểu dương tiếp tục bảo tồn, phát huy 

truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam; khẳng định vai trò, sự đóng 
góp tích cực của gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong việc 

gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.  

- Biểu dương, nhân rộng các gương điển hình gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, đạt 

thành tích cao trong lao động, sản xuất, công tác, học tập; vượt khó vươn lên, làm kinh 
tế giỏi, giúp đỡ cộng đồng; chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, xây dựng 

gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. 

- Việc bình xét lựa chọn, biểu dương phải đảm bảo công khai, dân chủ, đúng 
đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Hội nghị được tổ chức đảm bảo 

trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Chƣơng trình hội nghị 
- Văn nghệ chào mừng. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  

- Phát biểu khai mạc Hội nghị. 
- Giao lưu trao đổi kinh nghiệm về xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến 

bộ, bền vững. 

- Đại biểu lãnh đạo cấp trên phát biểu. 

- Biểu dương các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. 

- Bế mạc hội nghị. 
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2. Thành phần đại biểu 

- Đại diện lãnh đạo: Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh. 

- Các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được các cấp công đoàn trong tỉnh lựa 

chọn đề nghị biểu dương khen thưởng theo quy định tại Mục 4 (mỗi gia đình    

mời 3 thành viên).  

- Chủ tịch (Phó Chủ tịch) các LĐLĐ  huyện, thành phố, công đoàn ngành, công 

đoàn cơ sở trực thuộc, công đoàn cơ sở thuộc ngành trung ương đóng trên địa bàn. 

- Phóng viên: Báo Lao động, Thông tấn xã VN tại Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn, 

Đài PT&TH Bắc Kạn, Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

3. Thời gian: Dự kiến tổ chức trong quý II/2021 (LĐLĐ tỉnh có Giấy mời cụ 

thể sau). 

4. Đối tƣợng, tiêu chuẩn, số lƣợng, hình thức, hồ sơ đề nghị biểu dƣơng 
khen thƣởng 

4.1. Đối tượng: 

 Là gia đình đoàn viên, CNVCLĐ đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (không nhất thiết cả vợ và chồng đều là đoàn viên, 
CNVCLĐ). 

4.2. Tiêu chuẩn, số lượng, : 

4.2.1.  Đối với các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh:  

Mỗi đơn vị được xét chọn đề nghị biểu dương 01 gia đình tiêu biểu đạt các 

tiêu chuẩn sau:  

- Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị và địa phương 
nơi cư trú; gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, tích cực tương trợ giúp đỡ mọi 

người trong cộng đồng; các thành viên trong gia đình đạt kết quả tốt trong lao 

động, sản xuất, công tác và học tập; trong 5 năm  (từ 2016-2020)  đạt danh hiệu 

gia đình văn hóa.  

- Là gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc nhất, có sức lan tỏa trong cộng 

đồng và đồng nghiệp. 

-  Đối với đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức: Gương mẫu chấp hành 

nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được 

giao; tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn; trong 5 năm (từ 2016-2020) 

đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, có ít nhất 01 năm đạt danh hiệu chiến 

sỹ thi đua cơ sở, đã được UBND tỉnh hoặc các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương ... 
tặng bằng khen. Nếu là nữ có 5 năm liên tục (2016-2020) đạt danh hiệu “Giỏi việc 

nước, đảm việc nhà”. 
- Đối với đoàn viên là công nhân lao động trực tiếp: Gương mẫu chấp hành 

nội quy, quy định của đơn vị, doanh nghiệp; được đơn vị, doanh nghiệp công 

nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; là người vượt khó, có sáng tạo được đơn 
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vị, doanh nghiệp hoặc các ban, ngành công nhận; tích cực tham gia các hoạt động 

của công đoàn. Trong 5 năm (từ 2016-2020) đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn 
xuất sắc và được đơn vị, doanh nghiệp hoặc các cấp khen thưởng. 

-  Ưu tiên gia đình thuộc đối tượng sau: 

+ Gia đình có cả hai vợ chồng đều là công nhân lao động trực tiếp, vượt mọi khó 

khăn, đảm bảo việc làm, cùng nhau chia sẻ trong cuộc sống và quan tâm giáo dục con 

cái học tập tiến bộ. 

+ Gia đình nữ công nhân lao động điển hình trong việc vượt khó vươn lên 
trong học tập, công tác, lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc. 

+ Gia đình CNVCLĐ có vợ/chồng công tác tại biên giới, hải đảo hoặc gia đình 
có vợ/chồng thường xuyên phải công tác xa nhà nhưng luôn hỗ trợ, động viên nhau 

trong công tác, sắp xếp cuộc sống gia đình, chăm lo con cái học tập tiến bộ. 

+ Gia đình CNVCLĐ có vợ/chồng bị tai nạn lao động nặng (chết hoặc thương 
tật nặng được hưởng trợ cấp hàng tháng) vượt mọi khó khăn nuôi dạy con tốt. 

+ Gia đình CNVCLĐ điển hình trong việc phụng dưỡng, chăm sóc ông/ 

bà/bố/mẹ/vợ/chồng/con/cháu mắc bệnh hiểm nghèo.   

4.2.2. Đối với các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành:  
Mỗi đơn vị được xét chọn, đề nghị biểu dương 03 gia đình đoàn viên 

CNVCLĐ tiêu biểu nhất của ngành, địa phương.  

4.3. Hình thức khen thưởng 

- Các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành 

LĐLĐ tỉnh kèm tiền thưởng theo quy định. 

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xét chọn 01 gia đình tiêu biểu xuất sắc nhất đề 

nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương. 

4.4. Hồ sơ đề nghị biểu dương khen thưởng 

4.4.1. Tờ trình đề nghị của CĐCS hoặc CĐ cấp trên cơ sở; 

4.4.2.  Biên bản họp xét của BCH, BTV cấp đề nghị ; 
4.4.3. Danh sách trích ngang gia đình CNVCLĐ tiêu biểu (theo mẫu số 1); 

4.4.4. Báo cáo thành tích của gia đình CNVCLĐ được đề nghị biểu dương có 
xác nhận của Ban Chấp hành CĐCS. Trong đó nêu rõ quá trình phấn đấu để đạt 

được thành tích và những nỗ lực trong tổ chức, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, 

hạnh phúc (từ 2016-2020); Những nội dung chia sẻ của người chồng trong công 

việc gia đình (theo mẫu số 2);  

4.4.5. Giấy công nhận hoặc giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú là Gia 
đình văn hoá; các bằng khen, giấy khen trong sản xuất, công tác, học tập, tham gia 

các hoạt động tại cộng đồng của các thành viên trong gia đình trong 5 năm từ năm 
2016-2020 (bản phôtô); 

4.4.6. Gửi 02 ảnh màu, gồm 1 ảnh chân dung CNVCLĐ và 1 ảnh về chủ đề 

hoạt động của gia đình (gửi ảnh file mềm). 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. LĐLĐ tỉnh 

- Giao Ban Công tác cơ sở chủ trì phối hợp với các ban LĐLĐ tỉnh tham 

mưu giúp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch. 

- Các ban thuộc LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ban Công tác cơ sở chuẩn bị tốt 

các nội dung của Hội nghị. 
2. Các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở 

 Xét chọn gia đình tiêu biểu, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị biểu dương gửi về 

LĐLĐ tỉnh gồm: bản chính (bản giấy hoặc qua TDOfice) và bản mềm kèm  ảnh 

vào địa chỉ: congtaccs.ldld@backan.gov.vn , trƣớc ngày 20/03/2021 . 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu 
biểu tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2021, đề nghị các cấp công đoàn triển khai 

thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về 

LĐLĐ tỉnh (qua Ban Công tác cơ sở: ĐT: 0209 3872 486 hoặc 0209 3875 281) 

để cùng trao đổi, tháo gỡ. 

 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 
- Tổng LĐLĐ Việt Nam (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Sở VH TT&DL (p/h) ; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Các Ban LĐLĐ tỉnh (t/h); 

- Các LĐLĐ huyện, tp, CĐ ngành, CĐCS trực 
thuộc LĐLĐ tỉnh, CĐCS thuộc ngành TW đóng 
trên địa bàn (t/h); 

Gửi bản giấy 
- Các đơn vị không có TDOffice (t/h); 

- Lưu: VT, Ban CTCS. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Vi Văn Nghĩa 

mailto:congtaccs.ldld@backan.gov.vn
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Mẫu số 1 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG VÀ TÓM TẮT THÀNH TÍCH GIA ĐÌNH CNVCLĐ TIÊU BIỂU  

 
 TM. BAN THƢỜNG VỤ 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đơn vị công tác, 
học tập 

Thành tích nổi bật của các thành viên 
trong gia đình  

1      

2      

3      

4      

5      
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Mẫu số 2 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

                                                       …...........……., ngày ......… tháng ......… năm 2021 

 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH  

Đề nghị biểu dƣơng khen thƣởng Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu  
giai đoạn 206-2021 

 

        1. Trích ngang lý lịch 

Họ và tên: .......................................................... 

Năm sinh............................................................ 

Chức vụ, đơn vị công tác……………………… 

2. Những thành tích đạt đƣợc từ năm 2016-2020 

2.1.Thành tích của cá nhân  

 - Nêu ngắn gọn thành tích thực hiện nhiệm vụ được giao; việc chấp hành 

các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Nêu rõ quá trình phấn đấu để đạt được thành tích và những nỗ lực trong tổ 

chức, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc (từ 2016-2020).  

(Nếu là nam CNVCLĐ cần làm rõ nội dung chia sẻ và hiệu quả của việc 

chia sẻ công việc trong gia đình )     

2.2. Thành tích của các thành viên trong gia đình 

-  Cần làm rõ kết quả bản thân, gia đình đạt được theo tiêu chuẩn xét chọn 

gia đình CNVCLĐ tiêu biểu của TLĐ.    

- Nêu tóm tắt những kết quả, thành tích nổi bật trong công tác, học tập và 

lao động của các thành viên trong gia đình. 

3. Các danh hiệu và hình thức đã đƣợc khen thƣởng của các thành viên 
trong gia đình từ năm 2016-2020 

3.1 Danh hiệu thi đua: 
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STT 

Họ tên ngƣời đƣợc 
khen thƣởng 

(Bố/mẹ/vợ/chồng/con) 

Danh hiệu thi 
đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công 
nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban 

hành quyết định 

    

      

    

    

3.2  Hình thức khen thƣởng: 

STT  

Họ tên ngƣời đƣợc 
khen thƣởng 

(Bố/mẹ/vợ/chồng/con) 

Hình thức khen 
thƣởng  

Số, ngày, tháng, năm của quyết định 
khen thƣởng; cơ quan ban hành quyết 

định 

    

     

    

    

 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ  
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu) 

NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

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

 

          

 

 

 

 

 


