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HƯỚNG DẪN
Về việc tổng kết phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”
năm học 2015-2016
Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp hướng dẫn các tổ công
đoàn trực thuộc tổng kết phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” (GVT-ĐVN”
năm học 2015-2016 như sau:
1. Mục đích
Tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”
năm học 2015-2016 gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo,
xây dựng gia đình hạnh phúc”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh trong nữ cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGLĐ); đánh giá công
tác tổ chức, chỉ đạo của công đoàn đối với phong trào, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm
để chỉ đạo trong giai đoạn tiếp theo.
3. Tổ chức thực hiện
- Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các đơn vị kết hợp lồng ghép báo cáo quá trình
thực hiện với tổng kết năm học để đánh giá ở đơn vị, đảm bảo khoa học, thiết thực,
hiệu quả.
- Căn cứ vào tiêu chuẩn thi đua đề nghị các tổ công đoàn xét chọn các cá nhân
nữ tiêu biểu để đề nghị khen thưởng.
* Ghi chú:
- Chỉ tiêu khen thưởng:
+ Cá nhân: đơn vị dưới 10 nữ được đề nghị 01 cá nhân, từ 11-20 nữ được đề
nghị 02, trên 20 nữ được đề nghị 03.
+ Tập thể: Từ kết quả tổng kết Ban Chấp hành công đoàn sẽ chọn các tập thể
tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn thi đua để xem xét khen thưởng.
3. Tiêu chí khen thưởng
3.1. Đối với cá nhân
- Đạt Lao động tiên tiến trở lên;
- Giảng dạy và công tác tốt, đoàn kết xây dựng đơn vị, nhà trường (giảng dạy
nghiêm túc, đảm bảo giờ chuẩn, có tinh thần đoàn kết nội bộ);
- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ (tin học, ngoại ngữ,
cao học, NCS..);
- Tích cực tham gia công tác quản lý và nghiên cứu khoa học, công tác đoàn
thể, các hoạt động xã hội, có trách nhiệm với cộng đồng (đảm bảo giờ nghiên cứu khoa

học, quản lý đơn vị hoạt động tốt (nếu là cán bộ quản lý), tham gia tích cực hoạt động
đoàn thể, hoạt động công tác xã hội…);
- Tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con khỏe, ngoan, gia đình hạnh phúc,
Nghiêm túc thực hiện Pháp lệnh dân số, Kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình văn hóa.
3.2. Đối với tập thể
+ Có số nữ từ 35% trở lên trên tổng số cán bộ viên chức của đơn vị;
+ Không có nữ cán bộ viên chức vi phạm kỷ luật;
+ Được Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng biểu quyết thông qua.
4. Thời gian gửi báo cáo tổng kết: đến ngày 31/5/2016
Đề nghị các tổ trưởng công đoàn thực hiện công việc tổng kết nêu trên kịp thời
theo tinh thần Hướng dẫn này./.
Nơi nhận:
- Đảng ủy (để b/c);
- Các đơn vị (để biết);
- TCĐTT (thực hiện);
- Egov;
- Lưu: VTCĐ.
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