
 

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CĐCS TRƢỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ-KỸ THUẬT 

NGUYỄN HỮU CẢNH 

 

QUY ĐỊNH 

Về tuyên dƣơng tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc  

“Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
 (Kèm theo Quyết định số 09 /QĐ-CĐCSTCKTKTNHC ngày 06 tháng  8  năm 2020 

của Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh) 

 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định này quy định về đối tượng, mục tiêu, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục 

hồ sơ tuyên dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với tập thể và cá nhân của Trường Trung cấp Kinh 

tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh. 

Điều 3. Mục tiêu tuyên dƣơng, khen thƣởng  

Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ, động 

viên, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở 

thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động trong Nhà trường. 

Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên 

tiến để biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tập thể, cá nhân 

được biểu dương, khen thưởng thực sự là những tấm gương tiêu biểu được lựa chọn 

công khai, dân chủ từ các đơn vị. 

Chƣơng II 

TIÊU CHUẨN, SỐ LƢỢNG, QUY TRÌNH, THỦ TỤC HỒ SƠ XÉT CHỌN 

Điều 4. Tiêu chuẩn 

Tập thể và cá nhân được tuyên dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh phải đạt các tiêu chuẩn sau: 

1. Đối với tập thể: 

- Tập thể có đăng ký và triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả việc “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Là tập thể có những nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự 

tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, Đảng viên và quần chúng tại trường. 
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- Tạo được sự chuyển biến rõ nét, kết quả cụ thể trong việc thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập 

và nhân rộng. 

- Tập thể đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

2. Đối với cá nhân: 

- Có hành động, việc làm cụ thể thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng 

đạo đức. 

- Là gương “liêm”, “chính”, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, 

lãng phí. 

- Gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ chính trị của Nhà trường. 

- Là gương có sức ảnh hưởng, tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực ở cơ quan, 

đơn vị, có thể nhân rộng, học tập trong thực tế. 

- Có sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực. 

- Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên. 

Điều 5. Số lƣợng bình chọn 

- Các đơn vị có từ 10 người trở lên: Bình chọn tối đa là 03 người; Các đơn vị 

có từ 06 đến 09 người: Bình chọn tối đa là 02 người; Các đơn vị có từ 05 người trở 

xuống: Bình chọn tối đa là 01 người. 

- Các cá nhân, tập thể được bình chọn có thể trong đơn vị mình hoặc trong 

các đơn vị khác trong Nhà trường. 

Điều 6. Quy trình, thủ tục hồ sơ xét chọn 

- Bước 1: Chi ủy Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức biểu dương, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Bước 2: Ban Chấp hành công đoàn thực hiện thông báo hướng dẫn các tổ 

công đoàn bình chọn các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Bước 3: Tổ trưởng công đoàn tổ chức họp, bình chọn tập thể, cá nhân thực 

hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 

hoàn tất biên bản hội nghị (theo mẫu) gửi về Ban Chấp hành công đoàn. 

- Bước 4: Tập thể và cá nhân được bình chọn thực hiện báo cáo thành tích 

(theo mẫu) và gửi về Tổ trưởng công đoàn. 

- Bước 5: Tổ trưởng công đoàn tổng hợp danh sách và báo cáo thành tích của 

tập thể, cá nhân và gửi về Ban Chấp hành công đoàn. 

- Bước 6: Ban Chấp hành công đoàn tổ chức họp, bỏ phiếu bình chọn và thực 

hiện hồ sơ gửi về cấp Ủy Nhà trường.  
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Chƣơng III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 8. Trách nhiệm thi hành 

Các tập thể và cá nhân trong Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quy định 

này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh sẽ bổ sung, sửa đổi cho phù 

hợp./. 

                                                                         


