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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. ĐÀ NẴNG 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /HD-LĐLĐ Đà Nẵng, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

HƯỚNG DẪN 

Đăng ký, công nhận công trình, sản phẩm, phần việc và gắn biển công trình 

chào mừng Đại hội công đoàn các cấp,  Đại hội XVII Công đoàn  

thành phố Đà Nẵng và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 

  

Thực hiện Hướng dẫn số 72/HD-TLĐ, ngày 21/12/2022 của Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam về đăng ký, công nhận công trình, sản phẩm, phần việc 

và gắn biển công trình chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII 

Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố hướng dẫn đăng 

ký, công nhận công trình, sản phẩm, phần việc và gắn biển công trình chào mừng 

Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Đà Nẵng tiến tới 

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Nhằm kịp thời ghi nhận, động viên và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của 

các cấp công đoàn và những thành quả lao động sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, 

công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) cùng với chuyên môn thi đua lao 

động sản xuất, thực hiện các công trình, sản phẩm, phần việc, góp phần hoàn 

thành vượt tiến độ các công trình có ý nghĩa quan trọng của địa phương, ngành, 

các đơn vị, doanh nghiệp.  

2. Thông qua phong trào thi đua, các cấp công đoàn lựa chọn những công 

trình, sản phẩm, phần việc tiêu biểu để công nhận, gắn biển chào mừng Đại hội 

công đoàn các cấp, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Đà Nẵng, Đại hội XIII 

Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt chào mừng 

75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).  

3. Các công trình, sản phẩm, phần việc đề nghị công nhận và gắn biển phải 

thực sự tiêu biểu, có ý nghĩa chính trị, kinh tế-xã hội đối với đơn vị, địa phương, 

ngành và toàn quốc. Tổ chức lễ gắn biển công trình đảm bảo trang trọng, thiết 

thực, tiết kiệm.  

4. Việc xét chọn biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đảm bảo khách quan, 

đúng thành tích. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, 

tạo sức lan tỏa trong các cấp công đoàn, các cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành 

và CNVCLĐ.  

II. NỘI DUNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ, CÔNG NHẬN CÔNG 

TRÌNH, SẢN PHẨM, PHẦN VIỆC  
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1. Nội dung đăng ký công trình, sản phẩm, phần việc: 

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hoặc nhiệm vụ 

chính trị của cơ quan, đơn vị, các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan chuyên 

môn đồng cấp lựa chọn các công trình, sản phẩm, phần việc có giá trị kinh tế - xã 

hội, có ý nghĩa chính trị, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống, việc làm của 

đoàn viên, người lao động hoặc đóng góp cho cộng đồng, xã hội để đăng ký thực 

hiện chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XVII Công đoàn thành phố 

Đà Nẵng, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Các công trình, sản phẩm, phần việc đăng ký cần nêu rõ một số nội dung 

như: tên công trình, sản phẩm, phần việc; nội dung, địa điểm, chủ đầu tư, các 

đơn vị tham gia thi công, giám sát, quy mô công trình, sản phẩm, phần việc, thời 

gian thi công, thời gian hoàn thành, dự kiến thời gian tổng kết, sơ kết, gắn biển. 

Đặc biệt cần nêu rõ ý nghĩa, hiệu quả của công trình, sản phẩm, phần việc và vai 

trò, công sức đóng góp của đoàn viên, người lao động trong các công trình, sản 

phẩm, phần việc.  

2. Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận công trình, sản phẩm, phần việc  

a. Cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam 

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định công nhận và gắn biển 

công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đạt các tiêu chuẩn sau:  

- Các công trình có ý nghĩa chính trị, giá trị kinh tế - xã hội; các công trình, 

dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia; các công trình thuộc 

dự án nhóm A hoặc công trình có tổng giá trị đầu tư từ 500 tỷ VNĐ trở lên thuộc 

lĩnh vực dự án nhóm B, công trình trọng điểm của địa phương, ngành nhưng có 

tác động, ảnh hưởng liên tỉnh, trong khu vực và toàn quốc.  

- Chủ đầu tư công trình chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về 

quản lý đầu tư xây dựng; hoàn thành đúng và vượt tiến độ thời gian, đảm bảo 

chất lượng công trình. Đảm bảo an ninh, an toàn và các điều kiện bảo vệ môi 

trường trong quá trình xây dựng, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.  

- Công trình đề nghị công nhận, gắn biển đã hoàn thành 100% các hạng mục 

đầu tư xây dựng trong năm 2023.  

- Công trình được công đoàn các cấp phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi 

công có kế hoạch phát động, ký kết giao ước thi đua; đăng ký gắn biển “Công 

trình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-

2028” trong tháng 3/2023.  

- Trường hợp khác do Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét, quyết định.   

b. Cấp Liên đoàn Lao động thành phố 
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Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố quyết định công nhận và gắn biển công 

trình, sản phẩm đạt các tiêu chuẩn sau:  

- Các công trình có ý nghĩa chính trị, giá trị kinh tế - xã hội của thành phố; 

các công trình, dự án quan trọng của thành phố; công trình trọng điểm của địa 

phương, ngành có tổng giá trị đầu tư từ 200 triệu trở lên.  

- Chủ đầu tư công trình chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về 

quản lý đầu tư xây dựng; hoàn thành đúng và vượt tiến độ thời gian, đảm bảo 

chất lượng công trình. Đảm bảo an ninh, an toàn và các điều kiện bảo vệ môi 

trường trong quá trình xây dựng, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.  

- Công trình đề nghị công nhận, gắn biển đã hoàn thành 100% các hạng mục 

đầu tư xây dựng trong tháng 10 năm 2023.  

- Công trình được công đoàn các cấp phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi 

công có kế hoạch phát động, ký kết giao ước thi đua; đăng ký gắn biển “Công 

trình chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2023-2028” với LĐLĐ thành phố trong 3/2023.  

c. Cấp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở  

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn xét công nhận, gắn biển “Công trình chào 

mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028”, “Công 

trình chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2023-2028”, ban thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, ban chấp hành 

công đoàn cơ sở đăng ký và đề nghị cấp trên công nhận, gắn biển công trình, sản 

phẩm chào mừng đại hội công đoàn cấp trên; đồng thời căn cứ điều kiện thực 

tiễn để cụ thể hóa tiêu chí và xét quyết định công nhận sản phẩm, phần việc, gắn 

biển công trình chào mừng đại hội công đoàn tại cấp mình.  

III. HỒ SƠ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ TỔ CHỨC GẮN BIỂN 

CÔNG TRÌNH VÀ KHEN THƯỞNG CÁC CẤP  

1. Hồ sơ đề nghị công nhận, gắn biển công trình: 

- Tờ trình của ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn cấp đề nghị công 

nhận, gắn biển và tặng bằng khen công đoàn các cấp.   

- Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai công trình và kết quả tổ chức phong trào 

thi đua thực hiện công trình của cấp đề nghị.   

- Biên bản họp xét, kèm tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị 

tặng bằng khen công đoàn các cấp 

- Hồ sơ đề nghị công nhận, gắn biển công trình và khen thưởng đối với cấp 

Tổng Liên đoàn gửi về LĐLĐ thành phố trước 50 ngày dự kiến tổ chức gắn biển; 

đối với cấp LĐLĐ thành phố gửi trước 30 ngày dự kiến tổ chức gắn biển .   

2. Tổ chức gắn biển công trình   
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a. Tổ chức gắn biển công trình cấp Tổng Liên đoàn: Thực hiện theo Hướng 

dẫn số 72/HD-TLĐ, ngày 21/12/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.  

b. Tổ chức gắn biển công trình cấp LĐLĐ thành phố 

Căn cứ quyết định công nhận, gắn biển “Công trình chào mừng Đại hội 

Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028”, Công đoàn 

cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở phối hợp với chủ đầu tư và Văn phòng 

LĐLĐ thành phố tham mưu tổ chức lễ gắn biển công trình và khen thưởng các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Biển công trình do chủ đầu tư 

chuẩn bị, kích thước, chất liệu biển và vị trí gắn biển thống nhất với Văn phòng 

LĐLĐ thành phố trước khi thực hiện.  

Kinh phí tổ chức gắn biển công trình do chủ đầu tư và đơn vị thi công đảm 

bảo, kinh phí khen thưởng Bằng khen Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố do 

LĐLĐ thành phố đảm bảo.  

IV. KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN  

Nhân dịp tổ chức lễ gắn biển công trình cần chú trọng biểu dương, tôn vinh, 

khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp đặc biệt xuất 

sắc tạo nên các công trình được lựa chọn gắn biển như sau:  

1. Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen  

1.1. Đối với tập thể  

- Là chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý, tư vấn, giám sát, thi công công trình 

gắn biển có thành tích trong quá trình thi công giúp dự án tiết kiệm chi phí dự 

toán xây dựng hoặc rút ngắn thời gian thi công công trình từ 30 ngày trở lên theo 

kế hoạch tiến độ.  

- Là đơn vị chủ quản tổ chức quản lý trực tiếp triển khai công trình có thành 

tích trong quá trình thực hiện công trình đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra.  

1.2. Đối với cá nhân  

- Là cá nhân trực tiếp quản lý, tư vấn, giám sát, thi công; đoàn viên công 

đoàn, người lao động có giải pháp công tác, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, biện 

pháp thi công hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, góp phần 

tiết kiệm chi phí đầu tư, rút ngắn thời gian thi công và nâng cao chất lượng công 

trình được gắn biển.  

- Là người chủ trì hoặc tham gia đóng góp tích cực trong việc thực hiện các 

công trình, sản phẩm, phần việc được đề nghị công nhận. 

2. Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố 
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Là tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, nhiều đóng góp trong 

việc thực hiện các công trình, sản phẩm được gắn biển “Công trình chào mừng 

Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028”.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Liên đoàn Lao động thành phố 

- Ban hành hướng dẫn đăng ký, xét công nhận công trình, sản phẩm, phần 

việc và gắn biển công trình.   

- Hướng dẫn, đôn đốc các công đoàn cơ sở trực thuộc có kế hoạch phát động 

phong trào thi đua và đăng ký công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng Đại 

hội công đoàn các cấp và kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái 

quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).  

- Thẩm định hồ sơ, quyết định công nhận công trình, sản phẩm, phần việc 

gắn biển công trình; khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, 

tiêu biểu trong phong trào thi đua. Lựa chọn, đăng ký, đề nghị Tổng Liên đoàn 

công nhận công trình, sản phẩm, gắn biển công trình, khen thưởng đối với tập 

thể, cá nhân đủ điều kiện. 

- Thực hiện công tác truyền thông, giới thiệu những công trình, sản phẩm, 

phần việc được các cấp công đoàn công nhận, gắn biển; biểu dương những tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội 

công đoàn các cấp.   

2. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở  

- Căn cứ vào hướng dẫn của LĐLĐ thành phố, triển khai tới công đoàn cơ 

sở thuộc cấp mình quản lý, lựa chọn công trình hoặc sản phẩm mới gắn biển 

chào mừng đại hội công đoàn cơ sở và đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đề nghị LĐLĐ thành phố biểu dương, khen thưởng 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho công trình, sản 

phẩm, phần việc được gắn biển.  

- Tổng hợp các công trình, phần việc, sản phẩm của các công đoàn cơ sở 

trực thuộc đăng ký chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XVII Công 

đoàn thành phố Đà Nẵng và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 

2028 trước ngày 30/4/2023 (mẫu đăng ký, tờ trình đề nghị gắn biển công trình 

được gửi kèm). 

3. Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố 

Căn cứ vào hướng dẫn của LĐLĐ thành phố, triển khai thực hiện phù hợp 

với đặc điểm của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Phối hợp với 

chính quyền, người sử dụng lao động lựa chọn công trình, sản phẩm, phần việc 

đăng ký, đề nghị LĐLĐ thành phố gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn, công 

trình chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XVII Công đoàn thành phố 
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Đà Nẵng và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thời gian 

đăng ký trước ngày 31/3/2023.  

Trên đây là Hướng dẫn đăng ký, công nhận công trình, sản phẩm, phần việc 

và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 

2028, đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai 

có gì vướng mắc kịp thời phản ánh về LĐLĐ thành phố (qua Văn phòng) để 

được hướng dẫn.  

Nơi nhận: 
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 

- Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố; 

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;     

- Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố; 

- Các ban, Văn phòng LĐLĐ thành phố; 

- Lưu Văn thư. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Nguyễn Duy Minh 
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