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HTXONG DAN
Tiêu chI dánh giá, xp 1oi chat 1u9'ng hoyt ang
Iôi vói LBLD huyn, thành phô
Can cir Diu l Cong doàn Vit Narn khóa XII;
Can cir Hung dn s 1932/HD-TLD, ngày 27/12/2014 cüa Doàn Chü tjch
Tong Lien doàn Lao dng Via Narn ye tiêu chI dánh giá, xêp 1o.i chat 1u9'ng hoat
dng cüa cong doàn cap trên trirc tiêp cci sâ.
D cong tác dánh giá, xp 1oi cht lucing ho.t ding cong doàn cp trên tr11c
tiêp ca s dam bão yêu câu, nôi dung, tiêu chI, Ban Thu'ng viii LDLD tinh huâng dn
ni dung, tiêu chI dánh giá, xêp 1oi chat 1ung dOi vi LDLD huyn, thành ph cii
the nhu' sau:
I. MTJC DICH, YEU CAU
1. Danh giá, xp loi cht lugng cUa LDLD huyn, thành ph (gQi chung là
LDLD cap huyn) nhärn nâng cao hiu qua hoat dng; khäc ph1ic tmnh hInh thirc trong
cOng tác chi do hot dng CDCS; lam co so cho vic bInh xét thi dua, khen thung
dôi vói LDLD cap huyn.
2. Nôi dung tiêu chI dánh giá, xp loi ch.t luçng hott dcng LDLD c.p huyn
c&n thi'c hin phuong chârn "Huó'ng ye co so' và ngui lao dng", trong do, can tp
trung dánh giá kêt qua thçi'c hin rthim vit trpng tam hang närri cua LDLD cap huyn.
3. Viêc dánh giá, xp 1oi chat lu'cxng hott dng LDLD Cap huyn phãi darn bào
thit thirc, khách quan, quy trinh, tránh hInh thirc.
II. NGUYEN TAC DANH GIA, XEP LOII
1. Tp trung dánh giá nhQng nhirn v11 tr9ng tarn cua LDLE) cap huyn, trên co
sO' CáC tiêU chI dánh giá vi két qua to chilic thirc hin nhian viii chInh trj duc giao.
2. Vic dánh giá, xp loti phãi dam bão tInh khãch quan, dánh giá dt:ing chat
luang hoat dông vri diêu kin phãi barn sat các tiêu chI duçc quy djnh tii huo'ng dan
nay.
3. Ban ThuOng vi LDLD tnh xern xét, thârn dinh, quyt djnh, trên co sâ tir
dánh giá, xep Ioçii cüa LDLD cap huyn.
4. Nhcng LDLD cp huyn thuc dôi tuçrng dánh giá, xp loai ma khOng thrc
hin vic dánh giá, xëp 1oi thI du'ong nhiên xêp loai yëu, khOng phâi xem xét, thâm
djnh.
5. Vic dánh giá, xp loai gAn vói cOng tác thi dua, khen thuO'ng hang närn. Chi
xern xét khen thu'ó'ng dôi vó'i LDLD cap huyn dat thành tIch xuât sac, tiêu biêu và dt
các tiêu chI cong diem theo hung dan nay, dông thOi trên co sO kt qua yiëc thic
hin dánh giá, xêp 1oti chat lucmg hoit dng cia LDLD cap huyn trong tüng Cini thi
dua.
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III. NQI DUNG TIEU CII! DANH GIA, XEP LOAI CHAT LUNG
Tng s 100 dirn, trong do 90 dim grn 3 nhórn tiêu chI dánh giá, xêp loai và
10 tiêu chI cong diem.
1. Nhóm tiêu chI dánh giá, XCp loai, gm 90 dim, ci the sau:
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NO! DUNG TIEU CH!

THANG DIEM
Diem Diem
Dim
tir
tham
chuan
cham thnh

NHOM TIEU CHI I:
30
Hu'óng d1n, h trç' CDCS hoit dung (7 tiêu chI)
dim
Huóng dan, ho trçi kjp thai CDCS trong các ca quan, dan vj,
doanh nghip xây dmg chixang trInh, kê hotch phôi hçp; thuang
luçng, k kêt thoã ithc lao dng tp the (TUTJDTT) vi nhüng ni
dung, diêu khoán cO 1çi han cho doàn viên, NLD so vói quy djnh
cüa pháp lut và th\rc hin cO hiu qua chuang trInh, kê hoach,
TULDrF dâ k kêt.
- Hixâng dan, h tro CDCS phôi hgp c1ng chInh quyën, nguài sü
di.ing lao dng to chirc dôi thod tai nai lam vic; to chic hi nghj
CBCCVC hoc hi nghj NLD dung thai gian qui djnh (2 diem).
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- Tharn gia xây dirng và giám sat thrc hin quy chê dan chU ca
sO, theo quy djnh cUa pháp 1ut (2 diem).
Thrc hin quyên, trách nhirn di din, bão v quyên, igi Ich
hçip pháp, chInh dáng cho NLD i nhu'ng doanh nghip thuc phm
vi, di tung phát triën doàn viên, chi.ra thành 1p to chirc CDCS
3
khi duc NLD i fbi do yêu câu theo quy djnh cUa pháp 1ut và
hu'Ong dn cüa Tong LDLD Vit Nam.
Hithng dan, h tr CDCS trong ca quan, dan vj, doanh nghip
3
thirc hin tot cong tác an toàn v sinh lao dng, khOng dê xãy ra tai
nan chêt nguäi.
Huó'ng dan, h trçl CDCS triên khai thçrc hin chu'ang trInh, kê
hoch cong tác chi dio cUa cOng doàn cap trên và cUa CDCS có
hiu qua.
- Xãy dirng kO hoach và tO chirc khão sat doanh nghip dê närn
ngun Lao dng, huing dan, h trçl NLD gia nhp cong doàn Va
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thành lap CDCS (5 diem).
- Thixc hin tot cOng tác quãn 1' doàn viên theo quy djnh, hu'ó'ng
dn (2 diem).
Chi dto, huâng dn CDCS thrc hin tot cOng tác thu, chi, quãn l
tài chmnh cOng doàn dung quy djnh, dat chi tiêu.
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NHOM TIEU CHI II:
dim
TIiirc Iiin chu'o'ng trInh, k ho,ch cong tác
(14 tiêu chI)
Xây dirng va triên khai chu'ang trInh, kê hoach cOng tác 6 tháng,
cOng tác näm có si tham gia gop ' cüa các CDCS trirc thuc.
3
Xây dçrng và thi'c hin dat 100% chi tiêu kê hoach phát triên
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doàn viên và thành lap CDCS.
Co 90% tth len CDCS các co quail hành chInh, do'n vi su
nghip cong Ip và doanh nghip nhà nu'ó'c, 55% trO' len CDCS
doanh nghip ngoài rthà nu'O'c, don vj six nghip ngoài cong 1p dt
tiêu chuân CDCS vüng rntnh.
Xây drng kê hoch và to chüc tp hu.n, bôi du6ng nghip v 7i
4 cho can b cong doàn thuc phrn vi quãn l' dt chi tiêu kê hoach
3
dang k.
Kjp thO'i xây dirng, diêu chinh, bô sung và tO chcrc thirc hin tt
cac quy che nçi bg cua Co. quan, don v.
Xây drng và triên khai thic hin tot chuo'ng trmnh, ké hoach
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ho.t dQng ccia Uy ban Kiêrn tra cong doàn.
Hoàn thành ke hoch thu và kp thOi np tài chinh cOng doàn
len cOng doàn cap trên.
Co xay dçrng ké hotch thu tài chinh cOng doàn và d?t kê hoach
8 thu ti1 70% trO len cia các doanh nghip trên dja bàn chu'a cO tO
2
chirc cong doàn.
Co 85% tr0 len CDCS trirc thuc báo cáo dir toán, quyêt toán
2
tài chInh cong doàn dung thO'i gian quy djnh.
Không có CDCS trçrc thuc sai phtrn trong sCr ding và quàn 1)1
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tài chInh cOng doàn theo quy djnh.
Triên khai CO hiu qua các phong trào thi dua yêu nu,âc do t
11 chrc cOng doàn phát dng trong co quail, don vj, doanh nghip
5
thuc plltm vi quai 12.
To chirc tLr van pháp 1ut cho NLD v các ché do, chinh sách,
12 pháp lut cO lien quan den quyên, lçii Ich h9'p pháp, chInh dáng cüa
NLD khi du'çic NLD O' do yêu câu
To chuc các ho.t dng thiêt thi'c charn lo dOi sOng vit chat và
13
tinh than dôi vói NLD.
Tuyên truyên, giáo duc, phô biên các chü truong, du'ng !Oi cüa
Dàng, chInh sách, pháp lu.t Nhà nuó'c và to chrc cOng doàn dn
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doàn viên và NLD, qua triên khai, quán trit, hang närn có tir 90%
tr& len doàn viên và NLD du'çrc h9c tap, tiêp thu.
NHOM TIEU CHI III:
2
Cong tác tham gia quãn 1, phi h9'p thanh tra, kim tra, giám
diem
sat viêc thu'c hin các chInh sách dôi vói NLD (6 tiêu chI
Co quy che, chucrng truth, kê hotch phOi h9'p và CO kiêrn tra,
giárn sat, so kêt, tOng kêt vic thirc hin quy ché, chu'Gng trInh, kê
1
hoch phOi hp hoat dng giQa LDLD cap huyn vi chmnh quyen
dong cap (theo ni dung phOi hp).
Trong näm, có xây dirng k hoch và t chiirc giám sat it nht 01
(rnt) cuc trâ len theo Quyet dlnh so 217-QD/TW, ngày
4
2 12/12/2013 cUa B ChInh trj khóa XI ye vic ban hành Quy che
giárn sat và phãn bin xa hi cüa Mt trQn TO quOc Vit Narn và
các doàn the chinh tri-xã hOi.
Co 100% doanh nghip nhà nu'àc, 70% tr len doanh nghip
3
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ngoài nhà nuéc có t chüc cong doàn k2 TTJLDTT, trong do cO
70% bàn TULDTT dä k kêt có nhiêu ni dung có igi han cho
doàn viên và NLD.
Co 100% doanh nghip nhà nucc và 70% trâ len doanh nghip
ngoài nha nuOc cO CDCS to chirc hi nghj NLD.
Phôi hçip vó'i chInh quyên và Ca quan quàn l nhà nu'ó'c dong
cap tharn gia thanh tra, kiêm tra, giám sat vic th1rc hin pháp lut
lao dng, giài quyêt tranh chap lao dng dôi vi các doanh nghip
thuc dja bàn quân l (co kiên nghj bang van bàn).
Phôi hgp vâi chInh quyên và các to chi'c chInh trj-xà hi dông
cp triên khai tó'i NLD các phong trào thi dua yêu nuc, các cuc
van dông, các hot dng xã hi, t11 thin do chInh quyên dông cap
hoic các to chiirc khác phát dng.
Tong cong 3 nhom tieu clii
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90
diem

2. Các tiêu chI cong diem, gum 10 diem, ci the sau:
2.1. Co dê tài, d an, huóng dan, báo cáo kinh nghim cUa ban chp hành, ban thung vçi
LDLD cap huyên ye dôi moi nOi dung, phuong thuc chi dao hoat dông dôi vcn CDCS duoc cap co
thrn quyên cong nhn cáp ñy chInh qên dóng cap hocc Ban Thur5ng vyLDLD tinh cong nhan,):
1 diem.
2.2. Thi.rc hin cOng tác phát trin doàn viên vugt chi tiêu kê hoch dãng k
hoc cOng doàn cap trên giao: 1 diem.
2.3. Thành lQp CDCS vugt chi tiêu däng k2 hoc cong doàn cp trén giao: 1
diem.
2.4. Kjp thai triên khai thic hin Co hiu qua ye trách nhirn di din, bão v
quyên, lgi Ich hçcp pháp, chIrth dáng cüa NLD nhi'ng nai chua thành 1p CDCS khi
dugc NLD i nai do yêu câu: 1 diem.
2.5. Tir t chirc hoc phi hgp t chirc du'çic lO'p tp hun, bèi du'O'ng nghip v11
cong tác cOng doàn dOi vOi can b cOng doàn t1r Ca sä trO len: 1 diem.
2.6. Thrc hin vuVt chi tiêu thu tài chInh cOng doàn: I dim.
2.7. Co 100% dan vi, doanh nghip (co to chi.irc cong doàn hoc cO tü' 10 lao
dng tr len) t chrc h9i nghj CBCCVC hoc hi nghj NLD trong näm dung thai
gian theo k hoach: 1 diem.
2.8. Co 100% doanh nghip k TULDTT, trong do có trên 50% TULDTT dat
yeu câu ye chat lugng theo tiêu chI dánh giá chat luqng TIJLDTT theo quy djnh,
hung dn cüa cOng doàn cap trên: I diem.
2.9. Tir t chiiic du'gc hoat dng tu' van pháp lutt cho NLD: I dim.
2.10. Vn dng doàn viên, CNLD dóng gop Chu'ang trInh nhà "Mái rn Cong
doàn" dat chi tiêu dang k' hoc du'gc cong doàn cap trén giao và xay dirng, sra cha
nba "Mái am COng doàn" dat chi tiêu kê hoach, dng thai thanh toán düt diem vic
xay dixng, sira chUa nhà "Mái am COng doàn" dä thrc hin hoàn thành trong närn: 1
diem.
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IV. DIEU KIN XEP LOI VA CACH TNH DIEM
1. Diu kiên xp loai:
- Tt: Là nhQng don vj CO tng s ti1 80 diem trO' len.
Nhffiig don vj có tng s dim tr 91 dirn tró len thuc di tugng xét idien
thu'&ng; trung h9'p trong 03 nhóm tiêu chI (khong tInh tiêu chI diem cong) ma có mt
trong nhung ni dung cña nhOrn tiêu chI do bj diem 1it (diem 0) ho.c CO can b lãnh
do LDLD cap huyn bj ks" 1ut t hinh thirc "Khiên trách" trO' len thl không xét thi
dua-khen thuO'ng trong nàm.
- Khá: CO tt'r 65 den duó'i 80 dim.
- Trung blnh: Co tr 50 dn dtró'i 65 diem.
- Yu: CO tng sO du'O'i 50 dim.
2. Cãch tInh diem:
- Viêc xác djnh thang dim cho trng tiêu chI theo nguyen thc hoàn thành 100%
yêu câu cña tiêu chI dánh giá, xêp Ioi thI dt diem tôi da. Nêu can ci1 vào mirc d
hoàn thành chu'a dit chi tiêu cüa tiêu chI chârn diem thI xác djnh so diem tu'ong üng.
VI dy: mic d5 hoàn thành yêu cdu cz.a tiêu chI dánh giá d1it 80% thl M 80%
nhán (x) vó'i diem tôi da dC xác dinh so diem dçit du'Q'c cia tiêu chI do diêm tOi da 5 x
80% = 4 diem).
- Xác dinh dim công: Trên co s các tiêu chI dim cong quy djnh ti huing
dn nay, tüy theo mrc d quan tr9ng cüa tiêu chI cong diem dê xác djnh so dirn
cong.
V. TO CHUC THIXC HIN
1. LDLD tinh t6 chüc trin khai, quán trit hu'oiig dn nay dn LDLD cp huyii
dé thixc hin; cuôi nãm to chirc thâm dnh, xem xét tçr dánh giá, chârn diem, xep loai
theo tiêu chI.
2. Di vâi LDLD cap huyn t chirc triën khai, quán trit trong ban chap hành
hu'ng dn nay và tO chrc thxc hin dt ket qua tot. Can cu huO'ng dn nay tir dánh
giá, chm diem, xêp 1oi và !p ho so', biên bàn ti.r dánh giá, chârn diem, xêp !oi cüa
don vj gU'i cho các thành viên theo dOi, chi dao Cçim thi dua; Ban To chu'c và Ban
Chfnh sách-Pháp lutt LDLD tinh, chm nhât ngày 15 tliáng 12 hang nãm.
Trong qua trInh t chiLrc thrc, có khO k.hän, vuO'ng lmAac phàn ãnh v LDLD tinh
(qua Ban To chirc) d du'çyc trao dOi, hu'O'ng dn kjp thO'i.

Ncri n/ian:
-CácdlcUV BCH,
UV UBKT LDLD tinh;
- LDLD huyn, thành phô;
- Luu (VP, Ban ToC).
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