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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC  
________________________________________________________________________  

Số: 259/HD-CĐGD TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2020 

 

HƢỚNG DẪN 
Tổ chức biểu dƣơng tập thể, cá nhân thực hiện tốt 

 học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020  

 

 Căn cứ Công văn số 273/LĐLĐ ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Liên đoàn Lao 

động Thành phố về một số nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh năm 2020; 

 Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Công 

đoàn ngành Giáo dục Thành phố hướng dẫn tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực 

hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, 

với các nội dung cụ thể như sau  

I. Mục đích, yêu cầu: 

- Kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân có nhiều cố 

gắng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

những tấm gương tiêu biểu tận tụy trong công việc, góp phần làm cho những điều tốt 

đẹp trong cuộc sống ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn; góp phần cổ vũ, động viên, phát 

huy những kết quả của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh trong toàn Ngành Giáo dục Thành phố.  

- Thông qua phát hiện, biểu dương và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu 

biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong toàn Ngành Giáo 

dục Thành phố. 

 - Việc biểu dương và tổ chức gặp mặt phải được tổ chức trang trọng, mang 

tính tôn vinh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các tập thể, cá nhân được biểu 

dương phải là những điển hình thực sự tiêu biểu, được lựa chọn công khai, dân chủ 

từ cơ sở; hoặc được phát hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

II. Nội dung thực hiện: 

1. Tiêu chí xét chọn: 

 1.1- Đối với tập thể: Là Tổ công đoàn, CĐCS có thành tích tiêu biểu, xuất sắc 

thể hiện ở một số nội dung chủ yếu sau: 

 - Tổ chức học tập, quán triệt tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 111/KH-CĐGD ngày 23/5/2017 của 

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
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- Có cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo 

của cán bộ, đoàn viên công đoàn, nhà giáo và người lao động tại cơ quan, đơn vị đối 

với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, mang lại kết 

quả cụ thể góp phần phát triển cơ quan, đơn vị. Cách làm hay, mô hình của tập thể có 

sức lan tỏa tích cực, có thể học tập, tuyên truyền nhân rộng trong thời gian tới.  

 - Có sự chuyển biến rõ nét, kết quả cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn, nhiệm vụ chính trị; tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề cán 

bộ, nhà giáo và người lao động quan tâm, bức xúc tại cơ quan, đơn vị. 

 - Có đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh vào sinh hoạt thường xuyên tại đơn vị. 

 1.2- Đối với cá nhân: Là cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn, nhà giáo và 

người lao động đang giảng dạy, công tác, làm việc tại các đơn vị, trường học, các 

công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố (ưu tiên đoàn viên 

công đoàn, nhà giáo và người lao động không là cán bộ lãnh đạo, quản lý) tiêu biểu 

ở các nội dung sau: 

 - Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

thể hiện rõ nét từ nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống và thể hiện thuyết phục trong 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; là gương “liêm”, “chính”; thực hiện tiết kiệm, 

phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

 - Có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến trong giảng dạy, công tác, lao 

động mang lại kết quả tiêu biểu, nổi bật góp phần tích cực cho sự phát triển của cơ 

quan, đơn vị; được lãnh đạo đơn vị ghi nhận biểu dương, được tập thể đồng nghiệp 

đồng tình, tín nhiệm. 

- Có thành tích tiêu biểu, nổi bật trong thực hiện các tiêu chí “Trung thực, 

trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm” ban hành kèm theo Kế hoạch 

số 111/KH-CĐGD ngày 23/5/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục 

Thành phố; là gương điển hình tạo được sự lan tỏa tích cực ở cơ quan, đơn vị, có thể 

nhân rộng, học tập trong thực tế. 

2. Tổ chức biểu dƣơng: các CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục 

Thành phố tổ chức biểu dương ở cấp mình và xét chọn những tập thể, cá nhân xuất 

sắc nhất đề nghị biểu dương cấp Ngành. Mốc thời gian tính thành tích: từ tháng 

5/2019 đến tháng 10/2020. 

3. Số lƣợng đề nghị biểu dƣơng cấp Ngành: 

+ Có dưới 150 đoàn viên: 01 tập thể hoặc 01 cá nhân. 

+ Có từ 150 đoàn viên trở lên: 01 tập thể và 01 cá nhân. 

C. Tổ chức thực hiện: 

 1. Đối với Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố: 

 - Tổ chức thực hiện việc bình chọn và biểu dương các tập thể, cá nhân thực 

hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ các công 

đoàn cơ sở trực thuộc; tổ chức biểu dương cấp Ngành; xét chọn tập thể, cá nhân xuất 

sắc nhất giới thiệu để Liên đoàn Lao động Thành phố xét chọn tuyên dương cấp 

Thành phố.  



 
3 

 - Tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Ngành trong đợt hoạt động sơ kết hoạt 

động công đoàn giữa nhiệm kỳ 2017-2022.  

 2. Hồ sơ đề nghị: 

 - Xét chọn và gửi danh sách, báo cáo thành tích tập thể, cá nhân thật sự tiêu 

biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề nghị 

tuyên dương cấp Ngành (theo mẫu và theo số lượng phân bổ) về Ban Tuyên giáo 

Công đoàn Giáo dục Thành phố và gửi file danh sách qua địa chỉ email của Ban 

Tuyên giáo trƣớc ngày 16/12/2020 (hộp thư điện tử:   luuthienduc296@gmail.com). 

Lƣu ý: về danh sách tập thể, cá nhân đề nghị biểu dương cấp thành phố. 

- Đối với danh sách tập thể, cá nhân đề nghị biểu dương học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 

+ Tóm tắt thành tích phải thật cụ thể, không ghi chung chung; danh sách phải 

có xác nhận thống nhất của cấp ủy cùng cấp; nơi không có cấp ủy thì xác nhận của 

thủ trưởng đơn vị. 

+ Đối với cá nhân: phải ghi thành tích cụ thể, nổi bật (những việc làm cụ thể 

và kết quả đạt được) và đề nghị biểu dương ở tiêu chí cụ thể trong các tiêu chí đã 

triển khai (không ghi thành tích chung chung). 

3. Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh: 

Mở chuyên mục kịp thời đưa tin, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu 

trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ 

thống Giáo dục Thành phố. 

 

Để góp phần cho việc tổ chức tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu 

trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 

2020 được trang trọng, ý nghĩa, thiết thực; đề nghị công đoàn cơ sở trực thuộc hết 

sức quan tâm, tham mưu cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện./.  

 

Nơi nhận:                                                
- Thường trực LĐLĐ TP “để b/c”; 

- Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP “để b/c”; 

- BTV CĐGDVN “để b/c”; 

- Ban TG-NC CĐGDVN “để b/c”; 

- Đảng ủy – BGĐ Sở “để b/c”; 

- CĐCS trực thuộc “để t/h”;          

- Lưu VT-TG.          

      

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

 

(đã ký tên, đóng dấu) 

 

 

Nguyễn Thị Gái 
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CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(Tên đơn vị) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 …………………………,ngày           tháng      năm 2020                       

DANH SÁCH 
ĐỀ NGHỊ TUYÊN DƢƠNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

THỰC HIỆN TỐT “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƢ TƢỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2020 

A. TẬP THỂ 
 

Stt ĐƠN VỊ 
Tóm tắt thành tích 

(Ghi tóm tắt, cụ thể những thành tích nổi bật đạt được) 
Ghi chú 

 
   

 

B. CÁ NHÂN 
 

Stt Họ và Tên 
Năm sinh Chức vụ, đơn vị 

công tác, điện thoại 

liên hệ 

Tóm tắt thành tích 
(Ghi tóm tắt, cụ thể những thành tích nổi bật đạt được) Nam Nữ 

 
     

 

Ghi chú: Gửi danh sách về Ban Tuyên giáo Công đoàn Giáo dục Thành phố (gồm bản chính thức có xác nhận của cấp ủy, lãnh đạo 

đơn vị, đồng thời gửi file văn bản và file ảnh có đuôi *jpg của tập thể, cá nhân đề nghị tuyên dương (ảnh chụp tại bàn làm việc hoặc 

đang làm việc để làm slide powerpoint) qua email: luuthienduc296@gmail.com) trƣớc ngày 16/12/2020. 

Xác nhận của cấp ủy Đảng  

hoặc lãnh đạo đơn vị 

 

 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 


