
NỘI DUNG CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN ĐỂ XÉT THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA” 

GIỎI VIỆC NƯỚC- ĐẢM VIỆC NHÀ” 

 

1. Thi đua lao động, công tác giỏi, hoàn thành tốt công tác được giao, góp phần vào sự phát triển 

của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. 

LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN, CHIẾN SĨ THI ĐUA.  

2. Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, rèn 

luyện sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. 

TÍCH CỰC HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN , CÓ CHỨNG CHỈ  

NÂNG CAO NGHIỆP VỤ . 

3. Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học khá hoặc giỏi, thành đạt; xây 

dựng gia đình theo tiêu chí thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước 

Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học khá hoặc giỏi, thành đạt; 

Gia đình thực hiện bình đẳng giới, không có bạo hành, không sinh con thứ 3 tại năm xét, 

không có thành viên dính vào tệ nạn ma túy, mãi dâm…Các chị chưa lập gia đình  có 

quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng  anh chị em, hiếu thảo ông bà cha mẹ,… 

4. Tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn, quan tâm đền lợi ích xã hội và công đồng, phòng 

chống các tệ nạn xã hội.(Tiêu chí quan trọng). 

Tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn (Ban nữ công tại CĐCS cần cụ thể hóa từng 

hoạt động, đánh giá theo số lượng và hiệu quả công việc) . 

5. Có những sáng tạo trong chỉ đạo triển khai phong trào, thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên 

tham gia và góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới ( dành cho cán bộ nữ công). 

Cán bộ nữ công có  những sáng tạo trong chỉ đạo triển khai phong trào, thu hút đông đảo 

cán bộ đoàn viên tham gia và góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới . 

Tích cực tham gia hoạt đông cấp ĐHQG: tham dự đầy đủ các buổi họp, tích cực đóng góp 

và hợp tác xây dựng hiệu quả) . 


