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THÔNG BÁO 

V/v Phát động phong trào thi đua năm 2016 
 
 

 Để thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016, đồng 

thời nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, chuyên môn 

cùng với công đoàn cơ sở phát động phong trào thi đua lao động sản xuất trong 

toàn thể CBCNV-LĐ từ ngày 01/01/2016 – 30/12/2016 với các nội dung sau: 

A. DANH HIỆU CÁ NHÂN 

I. Lao động tiên tiến 

 * Tiêu chuẩn xét chọn: 

 1/ Có đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm: 

+ Thời gian đăng ký thi đua gửi về công ty qua BCH công đoàn cơ sở chậm 

nhất vào ngày 30/3/2016, sau thời gian này thì xem như không đăng ký thi đua 

và sẽ không được xét thi đua khen thưởng vào cuối năm. 

 2/ Ngày công lao động phải đạt từ 22 công trở lên. 

 3/ Duy trì giờ giấc tác nghiệp lao động, hiệu quả công tác cao, hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được phân công. Hiệu quả công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ 

được đánh giá trên cơ sở bảng công việc đã được đăng ký hoàn thành tốt. 

 4/ Chất lượng các công trình phải đạt từ 90% trở lên đối với trồng và chăm 

sóc rừng, từ 85% trở lên đối với gieo ươm tạo cây, đạt yêu cầu nghiệm thu. 

 5/ Đối với công tác QLBVR:  

 - Phải đảm bảo giờ giấc đi hiện trường, trực PCCCR đúng thời gian quy 

định, không để cháy rừng xảy ra, chặt phá rừng và lấn chiếm đất rừng. 

 - Có báo cáo công việc hàng tuần và tháng đầy đủ (theo mẫu). 

 - Sử dụng và bảo quản tốt trang thiết bị phục vụ công tác. 

 6/ Tích cực tham gia các hoạt động phong trào do công đoàn phát động. 

 7/ Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước; có tinh thần tự lực cánh sinh, đoàn kết, tương trợ; tích cực tham gia các 

phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, có tinh thần xây dựng gia đình văn 

hoá, khu tập thể văn hoá. 

 8/ Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ. 

 9/ Có đạo đức, lối sống lành mạnh. 



 

 10/ Giữ gìn tốt an ninh trật tự; không uống rượu bia trong giờ làm việc. 

Điểm đạt lao động tiên tiến: từ 8 điểm trở lên (theo bảng chấm điểm các 

tiêu chí kèm theo). 

II. Chiến sĩ thi đua cơ sở 

 * Tiêu chuẩn xét chọn: 

 1/ Có đăng ký thi đua danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở với các đề tài, sáng 

kiến, cải tiến kỹ thuật kèm theo. 

Trong trường hợp không có đăng ký mà quá trình lao động sản xuất có 

những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, 

thời gian, làm lợi cho đơn vị đều có thể được xem xét. 

 2/ Phải là cá nhân lao động xuất sắc và đạt mức điểm chấm 10 điểm. 

3/ Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng 

suất lao động được Hội đồng sáng kiến cơ sở công ty công nhận. 

III. Đoàn viên xuất sắc 

 * Tiêu chuẩn xét chọn: 

 1/ Phải là cá nhân lao động tiên tiến. 

 2/ Tích cực tham gia đóng góp, có hiệu quả cho hoạt động công đoàn. 

B. DANH HIỆU TẬP THỂ 

I. Tập thể lao động tiên tiến 

 * Tiêu chuẩn xét chọn: 

 1/ Có đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm: 

+ Thời gian đăng ký thi đua gửi về công ty qua BCH công đoàn cơ sở chậm 

nhất vào ngày 30/3/2016, sau thời gian này thì xem như không đăng ký thi đua 

và sẽ không được xét thi đua khen thưởng vào cuối năm. 

+ Phải có đăng ký thi đua theo mẫu bảng đăng ký công việc hoàn thành tốt. 

 2/ Hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công. 

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đánh giá trên cơ sở bảng đăng ký công 

việc hoàn thành đã được đăng ký. 

 3/ Có tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong tập thể, có tinh thần tương thân 

tương ái. 

 4/ Có trên 50% cá nhân lao động tiên tiến, không có cá nhân chịu hình thức 

kỷ luật từ khiển trách trở lên. 

 5/ Chấp hành thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy ước văn hóa của đơn vị. 

 Điểm đạt tập thể lao động tiên tiến: từ 8 điểm trở lên (theo bảng chấm 

điểm các tiêu chí kèm theo). 

II. Tập thể lao động Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

 * Tiêu chuẩn xét chọn: 



 

 1/ Có đăng ký thi đua danh hiệu "Tập thể lao động hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ". 

 2/ Phải là "Tập thể lao động tiên tiến". 

 3/ Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

 4/ Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. 

 5/ Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó 

có trên 70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến". 

 6/ Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và không có cá nhân bị 

kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 

 Tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

đạt đủ 6 tiêu chí. 

III. Công đoàn bộ phận xuất sắc 

 * Tiêu chuẩn xét chọn: 

 1/ Có trên 50% đoàn viên là đoàn viên xuất sắc. 

2/ Không có đoàn viên chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên. 

C. THỜI GIAN TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA KHEN 

THƢỞNG 

 + Từ ngày 10/12/2016 – 20/12/2016: chuyên môn cùng với công đoàn bộ 

phận tổng kết, xét chọn cá nhân và tập thể đạt các danh hiệu của bộ phận mình. 

 Các kết quả xét chọn, các bộ phận lập thành biên bản có danh sách kèm theo 

thể hiện được điểm tự chấm của mỗi cá nhân và điểm chấm của tập thể bộ phận đối 

với cá nhân đó để làm cơ sở cho Hội đồng thi đua khen thưởng công ty xét chọn. 

 + Từ ngày 20/12/2016 – 25/12/2016: công ty cùng với công đoàn cơ sở tổng 

kết công tác thi đua khen thưởng, xét chọn cá nhân và tập thể đạt các danh hiệu 

năm 2016. 

 Trên đây là nội dung thông báo về việc phát động phong trào thi đua cho 

toàn thể tập thể CBCNV-LĐ, đoàn viên trong đơn vị; công ty cùng với công đoàn 

cơ sở kính thông báo đến các phòng, đội sản xuất, các công đoàn bộ phận, đề nghị 

các phòng, đội sản xuất và công đoàn bộ phận phổ biến đến toàn thể CBCNV-LĐ, 

đoàn viên công đoàn để dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất trong đơn vị. 

T/M BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

NGUYỄN THỊ PHƢỚC 

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

TÔN THÁT ÁI TÍN 

 

   



 

BẢNG ĐIỂM TIÊU CHUẨN THI ĐUA KHEN THƢỞNG NĂM 2016 
(Ban hành kèm theo Thông báo thi đua khen thưởng số …./TB-CĐCS ngày 21/01/2016) 

TT TIÊU CHÍ THI ĐUA ĐIỂM 

A DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”  

I Nhiệm vụ  đƣợc giao:  

1 Hoàn thành xuất sắc: 5 điểm 

 

* CB quản lý và nhân viên văn phòng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt chất 

lượng công việc trên 95%. 

* Công nhân BVR không để xảy ra cháy rừng, chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng, trâu bò 

phá hại rừng trồng, các vi phạm kỹ thuật trong khai thác nhựa thông trên địa bàn mình 

quản lý. Có báo cáo công việc hàng tuần và tháng đầy đủ (theo mẫu). Sử dụng và bảo quản 

tốt trang thiết bị phục vụ công tác. 

* Công nhân sản xuất: 

+  Gieo tạo cây con đạt số lượng và chất lượng trên 90%. 

+ Trồng rừng, chăm sóc rừng đạt khối lượng, chất lượng trên 95%. 

 

2 Hoàn thành tốt: 4 điểm 

 

* CB quản lý và nhân viên văn phòng công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt chất 

lượng công việc từ 90% - 95%. 

* Công nhân BVR để xảy ra cháy rừng hoặc chặt phá hoặc lấn chiếm đất rừng hoặc trâu bò 

phá hại rừng trồng, vi phạm kỹ thuật trong khai thác nhựa thông trên địa bàn mình quản lý: 

+ Cháy rừng: diện tích dưới 500 m2; riêng rừng đặc dụng cảnh quan không quá 2.000 m2. 

+ Chặt phá rừng: không quá 02 vụ. 

+ Lấn chiếm đất rừng: không quá 2 vụ; riêng các vùng Động Hoàn, tiểu khu 122, Gia Long 

không quá 4 vụ. 

+ Trâu bò phá hại rừng trồng làm tỉ lệ cây trồng chết không quá 10%. 

+ Vi phạm kỹ thuật trong khai thác nhựa thông: bị lập biên bản không quá 02 lần. 

+ Có báo cáo công việc hàng tuần và tháng đầy đủ (theo mẫu). 

+ Sử dụng và bảo quản tốt trang thiết bị phục vụ công tác. 

* Công nhân sản xuất: 

+  Gieo tạo cây con đạt số lượng và chất lượng  từ 85 % - 90%. 

+ Trồng, chăm sóc rừng đạt khối lượng, chất lượng từ 90% - 95%. 

 

3 Hoàn thành: 3 điểm 

 

* CB quản lý và nhân viên văn phòng công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao từ 85% - 

dưới 90%. 

* Công nhân BVR để xảy ra cháy rừng hoặc chặt phá hoặc lấn chiếm đất rừng hoặc trâu bò 

phá hại rừng trồng, vi phạm kỹ thuật trong khai thác nhựa thông trên địa bàn mình quản lý: 

+ Cháy rừng: diện tích từ 500 m2 – 1000 m2; riêng rừng đặc dụng cảnh quan không quá 

4.000 m2. 

+ Chặt phá rừng: từ 03 - 05 vụ. 

+ Lấn chiếm đất rừng: Từ 03 - 5 vụ; riêng các vùng Động Hoàn, tiểu khu 122, Gia Long 

không quá 6 vụ. 

+ Trâu bò phá hại rừng trồng làm tỉ lệ cây trồng chết trên 10%. 

+ Vi phạm kỹ thuật trong khai thác nhựa thông: bị lập biên bản trên 02 lần. 

+ Có báo cáo công việc hàng tuần và tháng đầy đủ (theo mẫu). 

 



 

+ Sử dụng và bảo quản tốt trang thiết bị phục vụ công tác. 

* Công nhân sản xuất: 

+  Gieo tạo cây con đạt số lượng và chất lượng  từ 80% - dưới 85%. 

+ Trồng, chăm sóc rừng đạt khối lượng, chất lượng từ 80% - dưới 90%. 

II. Ý thức tổ chức kỷ luật và tham gia các công tác tập thể:  

1 

Chấp hành tốt kỷ luật lao động (đủ ngày giờ công, thực hiện tốt nội quy đơn vị): 

* Trên 22 ngày công/tháng trở lên. 

* Từ 20 – 22 ngày công /tháng. 

 

2 điểm 

1 điểm 

2 Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, các phong trào do công đoàn phát động 1 điểm 

3 

Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần 

tự lực cánh sinh, đoàn kết, tương trợ; tích cực tham gia các phong trào thi đua giỏi việc 

nước, đảm việc nhà, có tinh thần xây dựng gia đình văn hoá, khu tập thể văn hoá 

0,5 điểm 

4 Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ 0,5 điểm 

5 Có đạo đức, lối sống lành mạnh 0,5 điểm 

6 Giữ gìn tốt an ninh trật tự; không uống rượu bia trong giờ làm việc 0,5 điểm 

B DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”  

1 Công việc được giao:  

 Hoàn thành xuất sắc: đạt trên 95%. 5 điểm 

 Hoàn thành tốt: đạt 90 - 95%. 4 điểm 

 Hoàn thành: đạt từ 85% - dưới 90%. 3 điểm 

2 
Có trên 50 % cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” không có cá nhân nào chịu hình 

thức kỷ luật từ khiển trách trở lên 
3 điểm 

3 Có tinh thần đoàn kết cao trong tập thể, có tinh thần tương thân tương ái 1 điểm 

4 Chấp hành thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy ước văn hoá của đơn vị 1 điểm 

 

HƢỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM: 

1/ Chỉ tiêu nào không đạt thì không chấm điểm và điểm số là 0 điểm. 

2/ Riêng công nhân bảo vệ rừng, về chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ, nếu để xảy ra 2 trong 5 

vụ việc thì xem như không hoàn thành chỉ tiêu. 

3/ Căn cứ chấm điểm gieo tạo cây con; trồng và chăm sóc rừng: 

+ Gieo tạo cây con: căn cứ số liệu cây con kiểm kê đủ tiêu chuẩn xuất vườn. 

+ Trồng, chăm sóc rừng: căn cứ trên khối lượng hoàn thành so với khối lượng nhận thi 

công và chất lượng nghiệm thu. 

4/ Căn cứ chấm điểm ngày, giờ công: 

+ Giờ công lao động: 7,5 giờ/ngày theo mức độ thường xuyên. 

+ Ngày công: tính bình quân trong tháng, không kể những trường hợp bất khả kháng như: 

thiên tai, lụt bão; ốm đau, bệnh tật, tai nạn... phải nằm viện (có sổ theo dõi ngày công). 

5/ Cách chấm điểm: Mỗi cá nhân trong từng bộ phận trên cơ sở bảng mức điểm, tự nhận 

xét và chấm điểm của mình. Sau đó tập thể nhận xét và chấm điểm cho cá nhân đó trên cơ sở 

mức điểm cá nhân tự chấm, bảng mức điểm quy định và các số liệu thống kê về ngày giờ công; 

số/khối lượng, chất lượng công trình, cây con; số lượng/vụ cháy rừng, chặt phá rừng, lấn chiêm 

đất rừng, vi phạm kỹ thuật trong khai thác nhựa... 

6/ Trong trường hợp các vi phạm không phát hiện xử lý, nếu công ty phát hiện thì cá nhân 

có địa bàn để xảy ra vi phạm sẽ không được xét thi đua khen thưởng trong năm đó. 



 

BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2016 

(Ban hành kèm theo Thông báo thi đua khen thƣởng số      /TB-CĐCS ngày 

21/01/2016) 

 

 Họ và tên: ............................................................................................... 

 Đơn vị công tác: ..................................................................................... 

 Đăng ký danh hiệu: ................................................................................ 

 Điểm đăng ký: 
 

TT TIÊU CHÍ THI ĐUA 
THANG 
ĐIỂM 

A DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”  

I Nhiệm vụ  đƣợc giao:    

1 Hoàn thành xuất sắc:  

 .................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

2 Hoàn thành tốt:  

 .................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

3 Hoàn thành:  

 .................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

II. Ý thức tổ chức kỷ luật và tham gia các công tác tập thể:  

1 Chấp hành tốt kỷ luật lao động (đảm bảo đủ ngày giờ công, thực hiện 

tốt nội quy đơn vị):  

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

2 Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, các phong trào do Công 

đoàn phát động 

 

3 Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước; có tinh thần tự lực cánh sinh, đoàn kết, tương trợ; tích cực 

tham gia các phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, có tinh 

thần xây dựng gia đình văn hoá, khu tập thể văn hoá 

 



 

4 Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ  

5 Có đạo đức, lối sống lành mạnh  

6 Giữ gìn tốt an ninh trật tự; không uống rượu bia trong lúc làm việc  

B DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”  

1 Hoàn thành nhiệm vụ:  

 Hoàn thành xuất sắc: đạt trên 95%. 5 điểm 

 Hoàn thành tốt: đạt 90 - 95%. 4 điểm 

 Hoàn thành: đạt dưới 85% - dưới 90%. 3 điểm 

2 Có trên 50 % cá nhân đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến” không có cá 

nhân nào chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên 

3 điểm 

3 Có tinh thần đoàn kết cao trong tập thể, có tinh thần tương thân tương ái  1 điểm 

4 Chấp hành thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy ước văn hoá của đơn vị  1 điểm 
 



 

BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2016 (CÁ NHÂN) 

 

 Họ và tên: ............................................................................................... 

 Bộ phận công tác: .................................................................................. 

 Đăng ký danh hiệu: ................................................................................ 

 Điểm đăng ký: ........................................................................................ 
 

TT TIÊU CHÍ THI ĐUA 
THANG 
ĐIỂM 

I Nhiệm vụ  đƣợc giao:    

1 Hoàn thành xuất sắc:  

 .........................................................................................................

......................................................................................................... 

 

2 Hoàn thành tốt:  

 .........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

 

3 Hoàn thành:  

 .........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

 

II. Ý thức tổ chức kỷ luật và tham gia các công tác tập thể:  

1 Chấp hành tốt kỷ luật lao động (đảm bảo đủ ngày giờ công, thực hiện 

tốt nội quy đơn vị):  

................................................................................................................. 

 

2 Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, các phong trào do Công 

đoàn phát động 

 

3 Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước; có tinh thần tự lực cánh sinh, đoàn kết, tương trợ; tích cực 

tham gia các phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, có tinh 

thần xây dựng gia đình văn hoá, khu tập thể văn hoá 

 

4 Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ  

5 Có đạo đức, lối sống lành mạnh  

6 Giữ gìn tốt an ninh trật tự; không uống rượu bia trong giờ làm việc  

 

Ngƣời đăng ký 



 

BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2016 (TỔ CÔNG TÁC) 

 

 Họ và tên cá nhân trong tổ: 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 Bộ phận công tác: .................................................................................. 

 Đăng ký danh hiệu: ................................................................................ 

 Điểm đăng ký: 
 

TT TIÊU CHÍ THI ĐUA 
THANG 
ĐIỂM 

I Nhiệm vụ  đƣợc giao:    

1 Hoàn thành xuất sắc:  

 .........................................................................................................

......................................................................................................... 

 

2 Hoàn thành tốt:  

 .........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

 

3 Hoàn thành:  

 .........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

 

II. Ý thức tổ chức kỷ luật và tham gia các công tác tập thể:  

1 Chấp hành tốt kỷ luật lao động (đảm bảo đủ ngày giờ công, thực hiện 

tốt nội quy đơn vị):  

................................................................................................................. 

 

2 Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, các phong trào do Công 

đoàn phát động 

 

3 Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước; có tinh thần tự lực cánh sinh, đoàn kết, tương trợ; tích cực 

tham gia các phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, có tinh 

thần xây dựng gia đình văn hoá, khu tập thể văn hoá 

 

4 Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ  

5 Có đạo đức, lối sống lành mạnh  

6 Giữ gìn tốt an ninh trật tự; không uống rượu bia trong giờ làm việc  
 

Ngƣời đăng ký 



 

BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2016 (TẬP THỂ) 

 

 Bộ phận công tác: .................................................................................. 

 Đăng ký danh hiệu: ................................................................................ 

 Điểm đăng ký: ........................................................................................ 
 

TT TIÊU CHÍ THI ĐUA 
THANG 
ĐIỂM 

I Nhiệm vụ  đƣợc giao:    

1 Hoàn thành xuất sắc:  

 .................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

2 Hoàn thành tốt:  

 .................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

3 Hoàn thành:  

 .................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

 

        Phụ trách bộ phận 



 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA 

Bộ phận công tác: .......................................................................... 
 

STT Họ và tên/Bộ phân đăng ký thi đua Danh hiệu đăng ký thi đua 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

 

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN    CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 



 

BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2015 
 

 Họ và tên: ……………………. 

 Bộ phận công tác: ……………………………... 

 Đăng ký danh hiệu: …………………………….. 

 Điểm đăng ký: …….. 
 

TT TIÊU CHÍ THI ĐUA 
THANG 
ĐIỂM 

I Nhiệm vụ  đƣợc giao:    

1 Hoàn thành xuất sắc:  

2 Hoàn thành tốt:  

 - Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt chất lượng công việc > 

90%: Lập kế hoạch thực hiện, chỉ đạo kỹ thuật thi công các công 

trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công theo kế hoạch SXKD 

của Công ty. 

- Hoàn thành tốt vai trò của Chủ tịch công đoàn, xây dựng và tổ chức 

thực hiện tốt các hoạt động công đoàn trong năm 2014. 

- Tham gia thực hiện và hoàn thành tốt các công việc khác được lãnh 

đạo Công ty giao phó. 

 

3 Hoàn thành:  

II. Ý thức tổ chức kỷ luật và tham gia các công tác tập thể:  

1 Chấp hành tốt kỷ luật lao động (đảm bảo đủ ngày giờ công, thực hiện 

tốt nội quy đơn vị) 

 

2 Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, các phong trào do Công 

đoàn phát động 

 

3 Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước; có tinh thần tự lực cánh sinh, đoàn kết, tương trợ; tích cực 

tham gia các phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, có tinh 

thần xây dựng gia đình văn hoá, khu tập thể văn hoá 

 

4 Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ  

5 Có đạo đức, lối sống lành mạnh  

6 Giữ gìn tốt an ninh trật tự; không uống rượu bia trong lúc làm việc  
 

Ngƣời đăng ký 

 

 


