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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: 048/HD-CĐGD                    TP. Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 3 năm 2021 

 

HƢỚNG DẪN 

Tổ chức tuyên dƣơng nhà giáo, ngƣời lao động có thành tích  

xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”  

và Chƣơng trình “Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập” 

năm học 2020-2021 
 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực hiện 

Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” và tuyên dương “Lao động giỏi, 

Lao động sáng tạo” năm 2021, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục 

Thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung sau đây:  

I. BIỂU DƢƠNG NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHĂM LO TỐT 

CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG CHƢƠNG TRÌNH “ĐỒNG HÀNH 

CÙNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGOÀI CÔNG LẬP”:  

1. Đối tƣ ng  

  Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, DNTN và 

chủ đầu tư, Hiệu trưởng cơ sở giáo dục ngoài công lập (sau đây gọi chung là 

đơn vị).  

Lƣu ý: Không xét chọn đối tượng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng 

Giám đốc, Phó Giám đốc, Phó Hiệu trưởng đơn vị.  

2. Tiêu chuẩn    

+ Đơn vị có xây dựng và ký kết thoả ước lao động tập thể, nội dung thỏa ước 

có những điều khoản cao hơn quy định của pháp luật.  

+ Có xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; tổ chức đối thoại 

định kỳ, tổ chức Hội nghị người lao động theo quy định của pháp luật. 

+ Đơn vị chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, người lao 

động trong năm học 2019-2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

+ Đơn vị hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2020; thực hiện trích nộp BHXH, 

kinh phí công đoàn đầy đủ (tính đến quý I 2021); thực hiện tốt các chế độ chính 

sách cho nhà giáo, người lao động đúng theo quy định pháp luật. 

+ Đơn vị có chính sách tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho nhà giáo, 

người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp 

vụ; có tổ chức hội thi tay nghề cho nhà giáo, người lao động tại đơn vị và thực 

hiện xét nâng lương, nâng bậc cho nhà giáo, người lao động. 
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+ Đơn vị không xảy ra tranh chấp lao động tập thể dẫn đến ngừng việc trong 

năm 2020 và 2021 tính đến thời điểm tháng 04/2021. 

3. Tổ chức thực hiện: 

Căn cứ vào điều kiện thực tế và tiêu chí xét chọn, CĐCS các cơ sở giáo dục 

ngoài công lập trực thuộc xét chọn 01 cá nhân tiêu biểu của đơn vị gửi hồ sơ đề 

nghị về Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố để xem xét, tổ chức tuyên 

dương. 

- Hồ sơ đề nghị tuyên dƣơng  

+ Tờ trình của Công đoàn cơ sở (01 bản). 

+ Báo cáo thành tích của cá nhân được bình chọn và đề nghị tuyên dương cấp 

ngành (01 bản theo mẫu 2 đính kèm). 

+ Giấy chứng nhận của cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội chứng nhận đơn vị 

hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2020, thực hiện trích nộp Bảo hiểm xã hội (đến quý 

I/2021). 

+ Bản sao thỏa ước lao động tập thể (c n hiệu lực). 

+ File hình ảnh của cá nhân được bình chọn và đề nghị tuyên dương cấp 

ngành (hình làm thẻ). 

4. Thời gian gửi hồ sơ  

Gửi hồ sơ đề nghị về Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố (qua Ban Chính 

sách Pháp luật – nơi Đ c Lưu Thiên Đức) chậm nhất vào ngày 20/4/2021. Đồng 

thời gởi theo địa chỉ mail: luuthienduc296@gmail.com file các hồ sơ sau: 

+ Bản báo cáo thành tích của cá nhân của cá nhân được tuyên dương. 

+ Hình ảnh của cá nhân được tuyên dương (hình làm thẻ). 

II. TUYÊN DƢƠNG NHÀ GIÁO, NGƢỜI LAO ĐỘNG C  THÀNH 

T CH XU T SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “LAO ĐỘNG GI I, 

LAO ĐỘNG SÁNG T O”: 

1. Đối tƣ ng   

Là đoàn viên công đoàn, nhà giáo, người lao động đang làm việc, công tác 

trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục có thời gian làm việc tại đơn vị từ 2 năm 

trở lên (ưu tiên chọn những giáo viên đang trực tiếp giảng dạy; đối với các cơ 

quan, đơn vị hành chính sự nghiệp ưu tiên xét chọn các công chức, viên chức 

không giữ các chức vụ lãnh đạo) có thành tích xuất s c trong phong trào thi đua 

lao động giỏi, lao động sáng tạo (giai đoạn tính từ ngày 01   2020 đến ngày 

20/4/2021).  

Lƣu ý  Không xét chọn đối tượng là cán  ộ công đoàn chu  n trách, cán  ộ 

lãnh đạo các đơn vị, các gương đã được Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố 

tu  n dương năm học 2019-2020.  

2. Tiêu chuẩn   

+ Thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều lệ Công đoàn 

Việt Nam; hoàn thành xuất s c nhiệm vụ chuyên môn được giao năm học 2019 – 

2020 và năm học 2020-2021 (tính đến thời điểm hiện tại).  

mailto:luuthienduc296@gmail.com
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+ Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị; tích cực học 

tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

+ Là gương điển hình tiêu biểu xuất s c đã được bình chọn và tuyên dương 

cấp cơ sở năm học 2019-2020, năm học 2020-2021 (cụ thể: đã được công nhận 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp TP năm học 2019-2020 hoặc đang được 

đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp TP năm học 2020-

2021). 

Ngoài những tiêu chuẩn chung nêu trên các cá nhân được bình chọn giới 

thiệu tuyên dương cấp Ngành phải đạt một (01) trong bốn 04 tiêu chí sau: 

* Tiêu ch   : năm học 2019-2020 có sáng kiến hoặc đề tài khoa học cấp cơ 

sở (gọi t t là giải pháp) được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế thiết 

thực, được đơn vị, trường học công nhận và giá trị làm lợi tính theo từng đối tượng 

cụ thể sau: 

+ Đối với nhà giáo, người lao động (không giữ các chức vụ quản lý) có ít 

nhất 01 giải pháp với giá trị làm lợi từ 10 triệu đồng trở lên. 

+ Đối với cán bộ quản lý tổ, ph ng, khoa có từ 01 giải pháp trở lên với tổng 

giá trị làm lợi từ 50 triệu đồng trở lên hoặc có giải pháp cải tiến quản lý về giáo 

dục, đào tạo áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao được cấp 

Thành phố công nhận. 

* Tiêu ch  2: Đạt giải nhất, nhì, ba hội thi tay nghề chuyên môn do chính 

quyền, công đoàn tổ chức năm học năm học 2019-2020 (cấp cụm, cấp quận huyện, 

cấp TP). 

* Tiêu ch  3: Đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích Hội thi sáng tạo Khoa học 

kỹ thuật thành phố năm 2020. 

* Tiêu ch  4: Đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng B ng và 

Huy hiệu Lao động sáng tạo năm 2020. 

3. Tổ chức bình chọn: 

- Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ theo điều kiện thực tế và tiêu chí xét 

chọn, chỉ đạo và hướng dẫn bình xét và đồng thời tổ chức hội nghị tuyên dương tại 

công đoàn cấp mình. 

- Trên cơ sở kết quả tuyên dương tại đơn vị, công đoàn cơ sở trực thuộc xét 

chọn đoàn viên công đoàn, nhà giáo, người lao động có thành tích thật sự tiêu 

biểu của đơn vị, đề nghị Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố tuyên dương, với số 

lượng như sau: 

- Số lượng đề nghị biểu dương cấp Ngành:  

+ Đối với CĐCS có dưới 1 0 đoàn viên: 01 cá nhân. 

+ Đối với CĐCS có từ 1 0 đoàn viên trở lên: 02 cá nhân. 

Lƣu ý  CĐCS nơi có cá nhân được  ình chọn phải đạt danh hiệu CĐCS 

hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.  
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Hồ sơ đề nghị tuyên dƣơng  

+ Tờ trình đề nghị (đính kèm danh sách) của Công đoàn cơ sở trực thuộc;  

+ 01 bản báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, 

Chủ tịch CĐ (theo mẫu 1 đính kèm) đối với CĐCS trực thuộc. 

+ File hình ảnh của cá nhân được tuyên dương (hình làm thẻ). 

4. Thời gian gửi hồ sơ  

Gửi hồ sơ đề nghị về Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố (qua Ban Chính 

sách Pháp luật – nơi Đ/c Lưu Thiên Đức) chậm nhất vào ngày 25/5/2020. Đồng 

thời gởi theo địa chỉ mail: luuthienduc296@gmail.com file các hồ sơ sau: 

+ Báo cáo thành tích của cá nhân của cá nhân được tuyên dương (01 bản theo 

mẫu 01 đính kèm). 

+ Hình ảnh của cá nhân được tuyên dương (hình làm thẻ). 

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đề nghị các công 

đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu 

có những vấn đề vướng m c, đề nghị liên hệ Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn 

Ngành Giáo dục Thành phố, điện thoại: 38.299.667 hoặc Đ c Lƣu Thiên Đức, địa 

chỉ email: luuthienduc296@gmail.com, điện thoại: 0903.308.308 để được hướng 

dẫn. 

Lƣu ý  Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố không tiếp nhận và xem xét 

các hồ sơ của đơn vị gửi đề nghị không đúng đối tượng và thời gian quy định 

trên./.   

 
Nơi nhận:  

- TT LĐLĐ TP “để báo cáo”; 

- CĐCS trực thuộc; 

- Lưu: VP, CSPL. 

 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký t n, đóng dấu) 

 

Nguyễn Thị Gái 

 

  

   

  

                                                                   
  

                                                                      

 

 

 
 

 

; 
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Mẫu 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” 

năm học 2020-2021 
 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

- Họ và Tên: ...................................................................................................  

- Năm sinh: .....................................................................................................  

- Số điện thoại liên lạc: ..................................................................................  

- Chức vụ: ......................................................................................................  

- Bộ phận công tác: ........................................................................................  

- Đơn vị công tác: ..........................................................................................  

- Địa chỉ đơn vị công tác: .................................................................................  

- Công đoàn cơ sở: .........................................................................................  

- Đơn vị chủ quản: .........................................................................................   

II. THÀNH T CH Đ T ĐƢỢC  

1. Tóm t t nội dung thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều 

lệ Công đoàn Việt Nam; hoàn thành xuất s c nhiệm vụ chuyên môn được giao năm 

học 2019-2020 và năm học 2020-2021 (tính đến thời điểm hiện tại). 

2. Phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị; tích cực học tập nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

 3. Thành tích trong Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 

học 2019-2020 và năm học 2020-2021 (tính đến thời điểm hiện tại): ghi rõ các sáng 

kiến, giải pháp đã được áp dụng tại cơ quan, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực và 

ghi rõ giá trị làm lợi, tiết kiệm……  

4. Thành tích tham gia Phong trào thi đua “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi 

giáo viên dạy giỏi” năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 (tính đến thời điểm 

hiện tại): ghi rõ tham gia các hội thi tay nghề do chính quyền, công đoàn tổ chức, kết 

quả đạt được. 

5. Danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 (hoặc đang được đề nghị cho năm 

học năm học 2020-2021): cá nhân đã được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua 

cơ sở hoặc Lao động tiên tiến hoặc đoàn viên Công đoàn xuất s c. 

6. Các hình thức được khen thưởng trong năm học năm học năm học 2020-

2021 (nếu có): 



6 

 

- Được Tổng Liên đoàn tặng B ng Lao động sáng tạo, Huy hiệu Lao động 

sáng tạo năm 2020. 

  - Đạt giải Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật thành phố năm 2020. 

- Được tặng B ng khen hoặc Giấy khen (tên cấp có thẩm quyền tặng 

thưởng, số quyết định, ngày tháng năm, về thành tích). 

- Được Thủ tướng Chính phủ tặng B ng khen hoặc Chủ tịch nước tặng 

Huân chương Lao động (ghi rõ số quyết định, ngày tháng năm ban hành). 

- Các hình thức khen thưởng khác mà cá nhân đạt được. 
 

 

 TP.HCM, ngà  …… tháng ….. năm 2021 

 Ngƣời làm báo cáo 

 (Ký và ghi rõ họ t n) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Xác nhận của Thủ trƣởng             Xác nhận của Công đoàn 

 (Ký và ghi rõ họ t n, đóng dấu)                       (Ký và ghi rõ họ t n, đóng dấu) 
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Mẫu 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

BÁO CÁO  

Tham gia chƣơng trình “Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập”  

năm học 2020-2021 

 

 

- Tên đơn vị: .....................................................................................................  

- Địa chỉ: ..........................................................................................................  

- Số điện thoại liên lạc: ....................................................................................  

- Số lao động đang làm việc: ...........................................................................  

- Ngành nghề đào tạo: ......................................................................................  

- Công đoàn cơ sở: ...........................................................................................  

- Đơn vị chủ quản: ...........................................................................................  

- Họ và tên người sử dụng lao động: ...............................................................  

- Năm sinh: .......................................................................................................  

- Quốc tịch: ......................................................................................................  

 . Thực hiện ch nh sách, pháp luật  

- Thực hiện nghĩa vụ thuế cho Nhà nước năm 2020: ………………….đồng; 

- Thực hiện đóng BHXH cho người lao động năm 2020, đến quý I 2021 cho 

………….……… lao động, với tổng kinh phí: ………..…………..…….đồng; 

- Thực hiện đóng kinh phí công đoàn năm 2020 và quý I 2021: 

………….………. đồng. 

2. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở  

- Xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể có những nội dung có lợi cho 

người lao động (ghi rõ những điều khoản có lợi hơn pháp Luật qu  định): 

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

- Tổ chức hội nghị người lao động năm học 2020-2021 (có / 

không):……………… 

- Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc (có không):……………........................ 

- Trong năm 2020, đến quý I 2021 đơn vị có xảy ra tranh chấp lao động 

(có/không): ………………………………………………………………………… 

3. Công tác đào tạo nghiệp vụ, nâng bậc lƣơng  

- Công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ: 
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+  Số lao động được đào tạo trong năm học 2019-2020 và năm học 2020-

2021: …………… người, 

 Tổng kinh phí…………………………………………………….....đồng. 

 Trong đó, Số người được đưa đi nước ngoài đào tạo:……...……..người, 

 Tổng kinh phí:……………………………………………………..đồng. 

+ Số người được nâng bậc lương, nâng lương trong năm 2020, những tháng 

đầu năm 2021:…………………người. Nâng theo bậc, thang bảng lương, hay điều 

chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng:……………………………………….. 

 4. Thực hiện công tác chăm lo cho ngƣời lao động: (n u rõ cụ thể nội 

dung chăm lo thường xu  n của đơn vị cho người lao động, cụ thể số tiền, số 

người được hưởng theo từng nội dung): 

- Tiền lương bình quân:…………………………………………đồng tháng. 

- Tiền cơm trưa:……………………………………………….đồng suất. 

- Hỗ trợ chăm lo:  

+ Xây nhà lưu trú cho người lao động ở: số ph ng……., số người ở………. 

+ Hỗ trợ tiền nhà trọ: số tiền hỗ trợ…………………đồng người tháng, tổng 

số người được hỗ trợ…………………….người. 

+ Tiền chuyên cần:…………………………………….đồng người tháng, số 

người được hỗ trợ………………………….người. 

+ Hỗ trợ xăng xe hoặc chi phi đi lại:..……………..…..đồng người tháng, số 

người được hỗ trợ…….……………………người. 

- Chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021: 

+ Thưởng Tết Tân Sửu:………………………………………đồng người, số 

người được thưởng ……………..người, tổng kinh phí………………….đồng. 

+ Hỗ trợ vé xe cho nhà giáo, người lao động về quê đón Tết: ..…………… 

vé, tổng kinh phí ……………….…… đồng; hoặc thuê xe:……………… chiếc, 

tổng kinh phí:………….…………………….đồng. 

+ Tặng quà:………………….suất, tổng kinh phí:…………………..đồng. 

- Các nội dung chăm lo khác:……………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

                                                    TP. HCM, ngà ….…. tháng…... năm 2021 

                    Ngƣời làm báo cáo 

                                             (Ký và ghi rõ họ t n) 

 
 


