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HU'ONG DAN
Tiêu chI clánh giá, xêp 1oi chat 1u''ng hott dng
dôi vó'i cong doàn ngãnh
Can cr Diu 1 Cong doàn Vit Nam khóa XII;
Can cü Hung dn s 1932/HD-TLD ngày 27/12/2014 cña Doàn Chü tjch
Tong Lien doàn Lao dng Vit Narn ye tiêu chI dánh giá, xêp loai chat 1uçng hoat
dng cüa cong doàn cap trên trirc tiêp co sO.
D cOng tác dánh giá, xêp 1oi chit luçrng hott dng cong doàn ngành dam
bâo yêu câu, ni dung, tiêu chI, Ban ThuOng vii LDLD tinh hu'Ong dn ni dung,
tiêu chI dánh giá, xêp loi chat 1ung dôi vOi cong doàn ngành cii th nhu sau:
I. MJC DICH, YEU CAU
1. Dánh giá, xp loi cht 1ung cüa cOng doân ngành nhm nâng cao hiu
qua hoit dng; khàc phiic tInh hInh thrc trong cOng tác chi dao hot dng CDCS;
lam cci sO cho vic bInh xét thi dua, khen thuô'ng dôi vol cOng doàn ngành.
2. Ni dung tiêu chI dánh giá, xp 1oi chat 1ung hoat dng cong doàn
ngành can thirc hin phuong châm "HuOng ye co sO và ngu'Oi lao dng", trong do,
can tp trung dánh giá kêt qua thixc hin nhim vii trng tarn hang näm cüa cOng
doàn ngành.
3. Vic dánh giá, xp loti chit luçrng hot dng cüa cOng doàn ngành phãi
darn bâo thiêt thuc, quy trInh, tránh hInh thOc.
LI. NGUYEN TAC DANH G1A, XEP LOiI
1. Tp trung dánh giá nhU'ng nhirn vi tr9ng tarn cia cOng doàn ngành, trên
ca sO các tiêu chI dánh giá vOi kêt qua tO chirc thçrc hin nhirn vi.i duçc giao.
2. Vic dánh giá, xêp 1o.i phãi darn bâo tInh khách quan, dánh giá dung cht
lu'cng hott dng vOi diêu kin phãi barn sat các tiêu chI du'cic quy djnh tti htrOng
dn nay.
3. Ban TliuOng viii LDLD tinh xern xét, thârn dlnh, quyt dinh, trén co sO tip'
dánh giá, xêp loai cüa cOng doàn ngành.
4. NhQ'ng cong doàn ngânh thuc di tuçYng dánh giá, xp loi ma không
thirc hin vic dánh giá, xep loai thI du'oiig nhiên xêp loi yêu, khOng phái xern xét,
thârn djnh.
5. Vic dánh giá, xp 1oi gn vOi cOng tác thi dua, Rhen thuO'ng hang näm.
Chi xem xét khen thLrOng dOi yói cong doàn dt thành tIch xuât sac, tiêu biêu và
dtt các tiêu chI cong diem theo hu'Ong dan nay, dOng thOi ti-en c sO ket qua vic
thixc hin dánh giá, xêp 1oi chat 1ung hott dng cia cOng doàn ngành trong trng
Ciirn thi dua.
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III. NQI DUNG TIEU CHI DANH GIA, XEP LOJJ CHAT LUNG
Tong s 100 dirn, trong do 90 dim grn 3 nhórn tiêu chI dánh giá, xêp lo.i
và 10 tiêu chI cong diem.
1. Nhóm tiêu chI dánh giá, xp 1oi gIm 90 dim, ciii th sau:
THANG DIEM
TT

2

3

5

6

NOI DUNG

Dim
chuan

NHOM TIEU CHf I:
30
Hu'ó'ng dn h trq CDCS hoit dng (7 tiêu chI)
dim
Hung dan, h trçY cong doàn cci s& (CDCS) tham gia hi
dông luang co quan, dan vj; giip nguôi lao dng k kêt
2
thrc hin hgp dông lao dng trong ca quan, don vj dam bào
quy djnh.
- Hithng d1n, ho trçl CDCS phôi hçp to chirc tu van pháp
lut tai no'i lam vic; tO chirc hi nghj can b, cong chüc, viên
chirc, lao dng (3 diem).
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- Tham gia xây dirng và giám sat thirc hin quy chê dan chü
co s& theo quy djnh ciia pháp 1ut (3 diem).
Thirc hin quyên, trách nhirn dai din, bâo v quyn, lçii
Ich hcp pháp, chInh dáng ccia can b, doàn viên, cong chirc,
2
viên chü'c, lao dng (gQi chung là NLD) khi NLD có yêu câu
theo quy djnh cüa pháp Iut và hu'ing dn cüa cong doàn cap
trên.
Hung dan, h trçi CDCS phôi hçip cüng thu trtröng co'
quan, don vj thirc hin tot Cong tác bào v rnOi tru'ng noi lam
vic, phOng, chong cháy nO, darn bâo an toàn v sinh lao dng
theo quy djnh.
Hung din, h trg CDCS triên khai thçrc hin chuung trmnh,
kê hotch cong tác c1a cOng doàn cap trên và cüa CDCS dt
hiu qua.
Thu'Ong xuyên lanh do, chi dto và hu'ó'ng dan CDCS phát
7
triên doàn viên, quãn l doàn viên và xây di.i'ng CDCS vU'ng
rnanh theo quy djnh.
Chi do, huâng dn CDCS thirc hin tt cong tác thu, chi,
quân 1 tài chInh cong doàn dung quy djnh.

II
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NHOM TIEU CH II:
40
Th'c hin chuo'ng trInh, kê hoch cong tác
dim
(14 tiêu chI)
Xây dirng và triên khai chu'ong trInh, kê ho.ch cOng tác 6
tháng, näm có si1 tharn gia gop các CDCS trirc thuc.
Xây dimg k hotch và triên khai thrc hin dt 100% chi
tiêu phát triên doàn viên va thành 1 CDCS.

1)em
tir
cham

Diem
tham
dinh

3
Co 90% tth len CDCS trong Co quan hành chInh, don vj s11
nghip
cong ltp và 55% CDCS don vj sr nghip ngoài cOng
4
3
1p (nêu co) dat CDCS vü'ng rnanh.
Xây dirng kê hoach và tO chirc thirc hin tp hun, bOi
4 dung nghip vii cho can b cOng doàn thuc phrn vi quán l'
3
dat chi tiêu theo kê hoach.
Xây drng và to chirc thirc hin tOt ni quy, quy chê tai Co
quan, don vj.
Xây dirng chuong trInh, k.ê hoach và triên khai thirc hin tot
6 chuD'ng trInh, kê hoach hoat dng cña Uy ban Kiêrn tra cong
2
doàn cilng cap.
Chi dao CDCS thu doàn phi và trIch np doàn phi cong
doàn len cOng doân cap trên darn báo quy djnh.
Thu kinh phi cOng doàn 2% dat k hoach. chi tiêu trên giao.
8
2
Co 85% trö len CDCS tryc thuc báo cáo dir toán Va quyêt
2
toán tài chInh cOng doàn darn bão quy djrih.
Không có CDCS trrc thuc sai pham trong sü' dyng vâ quán
10
2
1' tài chinh cOng doàn.
Triên khai có hiu qua các phong trão thi dua yêu nuc do
cong doàn cap ti-en và cap rnInh phát dng.
Hurng din hoc tu van pháp Iuit cho NLD ye các chê do,
chInh sách có lien quan den quyCn, igi Ich hcip pháp, chInh
12
1
dáng ciia NLD khi du9'c NLD trong co quan, don vj thuc
pharn vi quán 1 có yêu câu.
T chirc các hoat dng thiêt thrc chärn lo dôi sOng vt cht
13
và tinh than dôi vai NLD.
Tuyên truyên, giáo d1ic, phô bien các chü truong, duing lOi
cua Dáng, chInh sách, pháp lut Nhà nu,óc và to chuc cOng
4
14 doàn den doàn viên vá NLD, qua triên khai, quán trit, hang
nãrn có ti's 90% tth len doàn viên và NLD dugc h9c tip, tiêp
thu.
NHOM TIEU CHI III:
Cong tác tham gia quãn l, ph6i hQ'p thanh tra, kiêm tra,
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giám sat vic thy'c hin các chInh sack dôi vói ngu*i lao dim
dng thuc nãnh (5 tiêu chI)
Co quy chê, chuong trInh, kê hoach phôi hgp vâ có kiern
tra, giárn sat, so kêt, tOng ket vic thirc hin quy chê, chuong
1
trInh, ké hoach phôi h?p hoat dng giüa cOng doàn ngành vôi
co quan chuyên mOn dOng cap.
Trong näm, có xây dirng kê hoch và to chrc giárn sat It nht
01 (rnt) cuc trO len theo Quyet djnh sO 217-QD/TW, ngày
2 12/12/2013 cüa B Chmnh tr khóa XI ye vic ban hành Quy
4
chê giárn sat vâ phán bin xã hi cüa M.t trn TO quôc Vit
Narn và các doàn the chInh tri-xã hôi.
3
Chi dao CDCS tharn gia các hi dOng (thi dfla, khen thu&ng,
3

4
k' 1ut, itrong...) cüa Co quan, don vj theo quy djnh; thirc hin
tot vic báo v quyên và 1çi Ich hcip pháp, chInh dáng cho

NLD.
4

6

Thrc hin t& cong tác phi hcip vOi các ngành, dan vj có
lien quan nhäm thi.rc hin có hiu qua hot dng Cong doàn
thuc phrn vi phii trách.
Hung dn CDCS chi dao Ban Thanh tra nhân dan thrc hin
nhirn vii, ni dung giám sat theo quy djnh.
- Kjp thai länh dao, chi do và triên khai den các CDCS thirc
hin 4n dng doàn viên, NLD dóng gop xây dirng qu5
Chuong trInh nhà "Mái am Cong doàn" và có kê hoch xay
drng, süa chü'a nhà & "Mái am COng doàn" cho doàn viên,
NLD theo quy djnh (3diêm).
- Vn dng doàn viên, NLD tharn gia i:ing h cac cuc vn
dng, các hott dng xä hi do cong doàn phát dng hoc co
quan, don vj, các to chi:rc khác có thâm quyên phát dng
(3diêm).
Tong cong 3 nhom tieu clii

3

6

90
diem

2. Các tiêu chI cng diem, gôm 10 diem, ciii the sau:
2.1. Co d tài, d n, huóng dn, báo cáo kinh nghim cüa ban chp hành, ban thuèng vi
cong don ngành ye dôi rnói ni dung, phuung thñc chi do hot dng CDCS dugc Ban
Thu&ng v11 LDLD tinh cong nhn (1 diem).
2.2. Thirc hin cong tác phát triên doàn viên và thành 1p CDCS vu9t chi tiCu
dAng k hoc cOng doàn cap trên giao (1 diem).
2.3. Chi dao 100% CDCS trrc thuc tham gia dy dü các hi dng (hi dng
luong, thi dua, khen thLrâng, k luQtt...); thirc hin tOt vic bâo v quyên và lcii Ich
hçp pháp, chInh dáng cho NLD (1 diem).
2.4. Trong nãrn, có t chrc ho.c phi hgp to chirc các phong trào vAn hóa,
vAn ngh, the thao... trong CNVCLD(1 diem).
2.5. Tir to ch&c tp huân, bôi duô'ng nghip vii cong doàn di vâi can b cong
doàn tiir co s& tr& len (1 diem).
2.6. Thu kinh phi Cong doàn dt 100% kê hoch (1 diem).
2.7. Co 100% co quan, don vj có CDCS tr1rc thuc t chirc hi ngh can b,
CCVCLD dung th&i gian quy djnh (1 diem).
2.8. Co 100% CDCS dt vUng mnh (1.dim).
2.9. Hu'&ng dn hoc tir to ch&c du9c hoat dng tu' vn pháp 1ut cho NLD (1
diem).
2.10. Vn dng doàn viên, NLD dóng gop qu' Chuong trinh nhà & "Mái am
Cong doAn" dt chi tiêu dAng k hoc dtrgc cong doàn cap trên giao vá xây dçing,
sira chtia nhà & "Mái am COng doàn" dt chi tiêu k hoach, dOng th&i thanh toán
dirt diem vic xay drng, süa chü'a nhà a "Mái am Cong doàn" dã thrC hin hoàn
thành trong nArn (1 diem).
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IV. DIEU KI]N XEP LOAI VA CACH T!NH DIEM
1. Diêu kiên xêp Ioai:
- Tot: Là nhü'ng dan vj có thng s t11 80 dim trô Len.
Nhüng doTi vi có tong so dirn tir 91 diem tr6 len thuc dOi tu'qng xét khen
thuông; tru'è'ng hgp trong 03 nhórn tiêu chI (khong tInh tiêu chI diem cong) ma có
mt trong nhüng ni dung c1ia nhórn tiêu chI do bj diem 1it (diem 0) hoc có can
b lãnh do cong doàn ngành bj k' Iut tü hInh thrc "KhiCn trách" tr len thI
không xét thi dua-khen thu'&ng trong näm.
- Khá: Co tong s tir 65 dn duii 80 dim.
- Trung bInh: Co tng s tr 50 dn du'âi 65 diem.
- Yu: Co tOng s duâi 50 dim.
2. Cách tInhi diem:
- Vic xác djnh thang dirn cho tiling tiêu chI theo nguyen tc hoàn thành
100% yêu câu cüa tiêu chI dánh giá thI dt diem tôi da. Nêu can cir vào rmrc d
hoàn thành chu'a dtt chi tiêu cüa tiêu chI chârn diem thI xác djnh so diem tu'ang
trng.
VI dy: mt'c di5 hoàn thành yêu cáu cia tiêu chI dánh giá dgt 80% thI lay 80%
nhdn (x) v6i diem tôi dci dé xác dfnh so diem dqt du9'c cia tiéu chI dO ('diem tOi dci
5x80% =4diCm).
- Xác djnh dim cong: Trên co s các tiêu chI dirn cong quy djnh tai hurng
dn nay, tiliy theo mirc d quan tr9ng cüa ni dung tiêu chI cong diem dê xác djnh
so diem cong cho philt hp.
IV. TO CHIJ'C THIJC HIN
1. LDLD tInh tO chirc triên khai, quaIl trit hu'ó'ng dn nay dn cOng doàn
ngành dê thi.rc hin; cuOi näm to chirc thâm djnh, xem xét t1r dánh giá, châm diem,
xêp l°ai dôi vói cOng doân ngành theo tiêu chí.
2. Các cOngdoàn ngành to chirc trin khai, quán trit trong ban ch.p hành
ni dung hung dan nay và to chiirc thirc hin dt kêt qua. Can cir hu'ng dn nay,
cuôi nãm t11 dánh giá, chârn diem, xep !oti vã 1p ho so, biên bàn tir châm diem,
dánh giá, xêp !oi cüa tiling don vi gUi ye các thành vien theo dOi, chI dao curn thi
dua; Ban To chirc và,
Chinh sách-Pháp lu.t LDLD tinh, chrn nht ngày 15
tháng 12 hang nãm.

)Vo'i n/ian:
-Cácd/cUV BCH Va
UV UBKT LDLD tinh;
- Các CD nganh;
- Luu (VP, Ban ToC).

TM. BAN THU'O'NG VJ
HU T!CH
BAN
CHAP I1ANH
LIEN OOAN
LAO
KILN GI

Nguyen Minh Dung

