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LIÊN  ĐOÀN LAO ĐỘNG  THÀNH  PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG  HÒA   XÃ   HỘI   CHỦ   NGHĨA   VIỆT     NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 52 /CĐ-ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 3  năm 2018 

  

HƯỚNG DẪN 
Tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và                                   

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
và biểu dương “Người tốt, việc tốt” năm 2018 

  

Thực hiện Kế hoạch số 05/CĐ-ĐHQG ngày 06/02/2017 của Ban Thường vụ 
Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 148/CĐ-ĐHQG 
ngày 27/09/2013 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về triển khai 
Cuộc vận động “Người tốt, việc tốt” trong CBVC-LĐ giai đoạn 2013-2018,  Ban 
Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM hướng dẫn tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân 
thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  và 
“Người tốt, việc tốt” năm 2018 như sau: 

I. Về biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   

1. Tiêu chí xét chọn 
1.1. Đối với tập thể: Là Tổ công đoàn, CĐCS có thành tích tiêu biểu, xuất sắc 

thể hiện ở một số nội dung chủ yếu sau 

- Tổ chức học tập, quán triệt tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị (trước là Chỉ thị số 03-CT/TW) và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số số 
05/CĐ-ĐHQG ngày 06/02/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh.  

- Có cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo 
của cán bộ, đoàn viên công đoàn, CBVC-LĐ tại cơ quan đối với việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, mang lại kết quả cụ thể góp phần phát 
triển cơ quan. Cách làm hay, mô hình của tập thể có sức lan tỏa tích cực, có thể học tập, 
tuyên truyền nhân rộng trong thời gian tới. 
 - Có sự chuyển biến rõ nét, kết quả cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn, nhiệm vụ chính trị; tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề CBVC-LĐ 
quan tâm, bức xúc tại cơ quan. 
 - Có đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh vào sinh hoạt thường xuyên tại đơn vị. 

1.2. Đối với cá nhân:  Là cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn, công chức, 
viên chức, người lao động tại các công đoàn cơ sở (ưu tiên đoàn viên công đoàn, 

CBVC-LĐ không là cán bộ lãnh đạo, quản lý) tiêu biểu ở các nội dung sau:  

 - Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thể 
hiện rõ nét từ nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống và thể hiện thuyết phục trong thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn; là gương “liêm”, “chính”; thực hành tiết kiệm, phòng 
chống tham nhũng, lãng phí. 

- Có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến trong công tác, lao động sản xuất 
mang lại kết quả tiêu biểu, nổi bật góp phần tích cực cho sự phát triển của cơ quan; 
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được lãnh đạo đơn vị ghi nhận biểu dương, được tập thể đồng nghiệp đồng tình, tín 
nhiệm. 
 - Có thành tích tiêu biểu, nổi bật trong thực hiện các tiêu chí “Trung thực, 
trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm” ban hành kèm theo Kế hoạch số 
số 05/CĐ-ĐHQG ngày 06/02/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh; là gương điển hình tạo được sự lan tỏa tích cực ở cơ quan có 
thể nhân rộng, học tập trong thực tế. 

2. Tổ chức biểu dương 
Các CĐCS tổ chức biểu dương ở cấp mình và xét chọn những tập thể, cá nhân 

xuất sắc nhất đề nghị biểu dương cấp ĐHQG-HCM. Mốc thời gian tính thành tích: từ 
tháng 4/2017 đến tháng 4/2018. 

II. Về biểu dương “Người tốt, việc tốt” 
1. Đối tượng: Cán bộ, đoàn viên, CBVC-LĐ có những việc làm tốt, hành động 

dũng cảm vì lợi ích chung. 
2. Tiêu chuẩn  
- Các CĐCS tổ chức biểu dương ở cấp mình và xét chọn những cá nhân tiêu 

biểu nhất đề nghị biểu dương cấp ĐHQG-HCM. Theo đó, các cá nhân phải đạt đạt 1 
trong 3 tiêu chí cụ thể như sau: 

2.1. Tại nơi làm việc 
- Gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, xung phong nhận những công việc 

khó và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
- Quan hệ tốt với đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp để cùng nhau 

hoàn thành nhiệm vụ; niềm nở, hướng dẫn tận tình với nhân dân khi đến liên hệ công 
việc; đi đầu trong các hoạt động xã hội, từ thiện của cơ quan, là tấm gương tiêu biểu để 
mọi người học tập, noi theo. 

- Có những việc làm tốt góp phần phát triển thương hiệu, uy tín của cơ quan, 
trung thực trong công việc, không vụ lợi, không tham lam của rơi; có hành động dũng 
cảm nhằm bảo vệ uy tín, tài sản của cơ quan; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của đồng 
nghiệp. 

- Sống chan hòa, đoàn kết tương thân, tương ái, có những việc làm cụ thể, thiết 
thực nhằm chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống; 
tận tình chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ đồng nghiệp tiến bộ. 

2.2. Tại địa phương nơi cư trú 
- Quan hệ tốt với nhân dân nơi cư trú; có những việc làm thiết thực nhằm vun 

đắp tình làng, nghĩa xóm; tích cực tham gia đóng góp công, sức tiền hoặc cơ sở vật 
chất để thực hiện các công trình phúc lợi xã hội. 

 - Tham gia tích cực trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; 
đạt thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc nơi cư trú. 

- Gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương; có 
nhiều việc làm tốt cưu mang, giúp đỡ được nhiều người như: tích cực đóng góp hoặc 
vận động đóng góp giúp đỡ những cá nhân hoặc gia đình người dân gặp khó khăn, 
hoạn nạn, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương … 

2.3. Đối với xã hội 
- Có hành động dũng cảm vì lợi ích chính đáng của người khác, vì lợi ích chung 

của xã hội. 
- Dũng cảm cứu người bị nạn, sẵn sàng ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến 

lợi ích, tài sản của Nhà nước, công cộng hoặc của công dân. 
 Lưu ý: 
- Gương “Người tốt việc tốt” được xét chọn phải thật sự nổi bật, tiêu biểu, được 

các thành viên trong tập thể hoặc cộng đồng chú trọng, nể phục và suy tôn. Không xét 
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chọn những gương “Người tốt việc tốt” là những người chỉ hoàn thành nhiệm vụ do cơ 
quan hoặc do cấp trên giao.  

Mốc thời gian tính thành tích: từ tháng 4/2017 đến tháng 4/2018 

III. Thời gian gửi danh sách đề nghị biểu dương cấp ĐHQG-HCM 
Các CĐCS gửi danh sách đề nghị biểu dương cấp ĐHQG-HCM (theo mẫu) về 

Văn phòng Công đoàn chậm nhất vào ngày 30/03/2018  (gồm bản chính có ký tên, 

đóng dấu; đồng thời gửi file danh sách và 01 ảnh chụp (file *jpg) của cá nhân đề nghị 
biểu dương chụp tại bàn làm việc hoặc nơi đang làm việc qua địa chỉ email: 

congdoandhqg@gmail.com ).  

* Lưu ý: về danh sách tập thể, cá nhân đề nghị biểu dương Cấp ĐHQG-HCM. 

- Đối với danh sách tập thể, cá nhân đề nghị biểu dương học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 

+ Đối với tập thể: Tóm tắt thành tích phải thật cụ thể, không ghi chung chung; 
danh sách phải có xác nhận thống nhất của cấp ủy cùng cấp; nơi không có cấp ủy thì 
xác nhận của thủ trưởng đơn vị.  

+ Đối với cá nhân: phải ghi thành tích cụ thể, nổi bật (những việc làm và kết 
quả đạt được, không ghi thành tích chung chung).  

- Đối với danh sách biểu dương “Người tốt, việc tốt”: 

+ Đề nghị biểu dương theo tiêu chuẩn 1: Phải có xác nhận thống nhất của thủ 
trưởng đơn vị.  

+ Đề nghị biểu dương theo tiêu chuẩn 2, 3: Phải có xác nhận thống nhất của 
chính quyền địa phương (hoặc công an) nơi cư trú. 

 Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các CĐCS quan tâm tổ chức 
thực hiện để việc tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “Người tốt, việc tốt” năm 2018 đạt kết 
quả tốt. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu VP.     

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Lâm Tường Thoại 
 


