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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 xét chọn, giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với công đoàn viên của công đoàn cơ sở Trường 

Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh. 

Điều 3. Mục tiêu giới thiệu công đoàn viên ƣu tú cho Đảng  

Mục tiêu giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng là thực hiện tốt công tác 

phát triển Đảng trong Nhà trường, tạo sự thống nhất và thực hiện đồng bộ giữa các 

tổ công đoàn trong quá trình xét công nhận đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. 

Chƣơng II 

TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH, THỦ TỤC HỒ SƠ XÉT CHỌN, GIỚI THIỆU 

Điều 4. Tiêu chuẩn 

Công đoàn viên được xét chọn, giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng 

phải đạt các tiêu chuẩn sau: 

1. Về phẩm chất chính trị: 

- Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nhận thức đúng đắn, sâu sắc và 

Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước;  

- Thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của Nhà trường và của tổ 

chức Công đoàn. 

2. Về đạo đức, lối sống: 

- Có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, trung 

thực, nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và quần chúng nhân dân. 

- Có tinh thần xung phong, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm trong công việc, 

có ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình để xây dựng và cầu thị tiến bộ. 

3. Về năng lực công tác: 
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- Phấn đấu bền bỉ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

- Có phương pháp giảng dạy, làm việc hiệu quả.  

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

- Đạt danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc”. 

- Đạt danh hiệu “Gia đình nhà giáo văn hóa”. 

- Có thành tích nổi bật trong các phong trào do Công đoàn và Nhà trường 

phát động. 

- Được Tổ Công đoàn thống nhất bình chọn, giới thiệu. Tỷ lệ tín nhiệm trong 

Tổ Công đoàn từ 90% trở lên. 

4. Về quan hệ với đồng nghiệp và quần chúng nhân dân: 

- Sống chan hòa với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người khác tiến bộ; mẫu 

mực trong các mối quan hệ. 

- Gắn bó với tập thể, tích cực đóng góp xây dựng tập thể vững mạnh, biết đặt 

lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân, không cục bộ, bè phái. 

- Gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, quan tâm chăm sóc, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng đối với quần chúng nhân dân. 

Điều 5. Quy trình, thủ tục hồ sơ xét chọn, giới thiệu 

- Bước 1. Ban Chấp hành công đoàn thực hiện thông báo hướng dẫn các tổ 

công đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. 

- Bước 2. Tổ trưởng công đoàn tổ chức họp, bỏ phiếu tín nhiệm để xét chọn, 

giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng và hoàn tất biên bản hội nghị (theo mẫu) 

gửi về Ban Chấp hành công đoàn. 

- Bước 3: Ban Chấp hành công đoàn tổ chức họp, bỏ phiếu bình chọn, giới 

thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng và thực hiện hồ sơ gửi về cấp Ủy Nhà trường.  

Chƣơng III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

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

Điều 7. Trách nhiệm thi hành 

Các tổ công đoàn và công đoàn viên có liên quan 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./. 

                                                                         


