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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 
 TỈNH BẮC KẠN 

 

 Số:         /HD-LĐLĐ 

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

 
         Bắc Kạn, ngày       tháng 10 năm 2020 

HƯỚNG DẪN 
Bình xét, khen thưởng  phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 10/HD-TLĐ, ngày 14/9/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam về khen thưởng các chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;  

Quyết định số 287/QĐ-LĐLĐ ngày 15/9/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn về 

việc ban hành quy chế khen thưởng trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 
tỉnh Bắc Kạn. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh hướng dẫn thực hiện việc bình xét, khen 

thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ như sau:  
1. Nội dung tiêu chí và tiêu chuẩn cơ bản làm căn cứ để bình xét danh hiệu thi 

đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”  
-  Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

công việc được giao, đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc được đơn vị xác nhận. 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; 

quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng, phòng chống các tệ nạn xã hội. 

- Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn 
minh” nuôi dạy con khỏe, ngoan, học tốt, trưởng thành; gia đình hòa thuận và đạt gia 

đình văn hóa. 
- Có ý thức tôn trọng, đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm đối với các thành viên cùng 

chung sống, sắp xếp, giữ gìn nơi ở sạch và gọn gàng, ngăn nắp. 

2. Khen thưởng 

2.1. Cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam 

2.1.1. Cờ thi đua: Là đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong số các Công 

đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của LĐLĐ tỉnh. 

2.1.2. Bằng khen: 

*  Đối với Công đoàn cơ sở 

- Là đơn vị có thành tích tiêu biểu nhất trong số các Công đoàn cơ sở có thành tích 

thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”. 
- Hai năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng). 

- Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được tặng Bằng khen toàn 
diện hoặc Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của LĐLĐ tỉnh. 

*. Đối với cá nhân  
- Có thành tích tiêu biểu nhất trong số các cá nhân có thành tích thực hiện tốt 

phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của LĐLĐ tỉnh 
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- Hai năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu Đoàn viên Công đoàn 
xuất sắc (tính cả năm đề nghị khen thưởng). 

- Có 01 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.  

- Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được tặng Bằng khen toàn 

diện hoặc Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của LĐLĐ tỉnh. 

2.2. LĐLĐ tỉnh 

2.2.1. Cờ thi đua: Là đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số các Công 

đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của LĐLĐ tỉnh. 

2.2.1. Bằng khen: 

*  Đối với Công đoàn cơ sở 

- Là đơn vị có thành tích tiêu biểu thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, 

Đảm việc nhà”. 
- Hai năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng);  

*. Đối với cá nhân  
- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong số các cá nhân có thành tích thực hiện tốt 

phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của LĐLĐ tỉnh 

- Hai năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu Đoàn viên Công đoàn 
xuất sắc (tính cả năm đề nghị khen thưởng). 

- Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được công đoàn cấp trên trực tiếp 

cơ sở hoặc công đoàn cơ sở tặng Giấy khen toàn diện hoặc giấy khen chuyên đề “Giỏi việc 

nước, Đảm việc nhà” hoặc được công đoàn cơ sở ra quyết định biểu dương khen thưởng. 

3. Số lượng khen thưởng: 
Hằng năm, LĐLĐ tỉnh xét tặng và đề nghị Tổng Liên đoàn tặng cờ, bằng khen cho 

công đoàn cơ sở, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc 

nước, đảm việc nhà” với số lượng như sau: 
- Cờ của Tổng Liên đoàn: Không quá 01 cờ. 

- Bằng khen của Tổng Liên đoàn: Không quá 04 bằng khen cho tập thể và cá nhân. 

- Cờ của LĐLĐ tỉnh: Không quá 01 cờ.  

- Bằng khen của LĐLĐ tỉnh: Không quá 10 tập thể, 20 cá nhân. 

4. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo Hướng dẫn số 10/HD-TLĐ, 
ngày 14/9/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề 

của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Quyết định số 287/QĐ-LĐLĐ ngày 15/9/2020 của LĐLĐ 
tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy chế khen thưởng trong phong trào CNVCLĐ và hoạt 

động công đoàn tỉnh Bắc Kạn 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Đối với LĐLĐ tỉnh 

- Ban Công tác cơ sở có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá phong 
trào; xét chọn các tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu xuất sắc trong phong trào để trình 
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Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khen thưởng và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam khen 

thưởng hàng năm và giai đoạn. 

- Tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào.  
5.2. Đối với các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành 

Trên cơ sở nội dung tiêu chí và tiêu chuẩn thi đua do LĐLĐ tỉnh định hướng; xây 
dựng các tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị; đồng 
thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc xét, ra quyết định công nhận các cá nhân 
đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm. Chọn những tập thể, cá nhân 
xuất sắc tiêu biểu nhất của phong trào để suy tôn khen thưởng và đề nghị công đoàn cấp 
trên khen thưởng. 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết và tổng kết phong trào. Biểu dương, khen 
thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu của phong trào. 

Hàng năm chỉ đạo CĐCS phát động phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 
trong nữ CNVCLĐ; tổ chức cho các cá nhân đăng ký thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc 

nhà”. Thời gian đăng ký xong trong quý I. Tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký và kết quả 

bình xét thi đua của các CĐCS trực thuộc về LĐLĐ tỉnh trước 30/3 hàng năm. 
5.3. Công đoàn cơ sở 

Trên cơ sở nội dung tiêu chí và tiêu chuẩn thi đua do LĐLĐ tỉnh định hướng, Ban 
chấp hành CĐCS tiến hành xây dựng các tiêu chí thi đua phù hợp với đăc̣ thù của đơn 
vị, doanh nghiêp̣ . Hàng năm xét, ra quyết định công nhận các cá nhân đạt danh hiệu 
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất của 
phong trào để suy tôn khen thưởng và đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng.  

Hàng năm tổ chức phát động phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ 

CNVCLĐ và vận động, hướng dẫn nữ CNVCLĐ đăng ký thi đua. Thời gian đăng ký 
xong trong quý I. Báo cáo kết quả đăng ký và kết quả bình xét thi đua về LĐLĐ tỉnh 

trước 30/3 hàng năm. 
Trên đây là hướng dẫn bình xét, khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm 

việc nhà" trong nữ CNVCLĐ. Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn 08/HD-LĐLĐ ngày 
11/4/2017 của LĐLĐ tỉnh về khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc 

nhà” trong nữ CNVCLĐ và Điều 21 khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 
tại Quyết định số 287/QĐ-LĐLĐ ngày 15/9/2020 của LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành 

quy chế khen thưởng trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Bắc Kạn. 
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