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Số: 379/HD-CĐ 

      TP. Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 03 năm 2015 

    
HƯỚNG DẪN 

Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

 
 Căn cứ Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU ngày 25/6/2012 và Công văn 2399-
CV/BTGTU ngày 15/1/2015 của Ban Tuyên giáo Thành ủy; Hướng dẫn số 05/HD-
LĐLĐ ngày 02/3/2015 của Liên đoàn lao động TP.HCM về việc tổ chức biểu 
dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015; Ban Thường vụ công đoàn cơ sở Trường 
Đại học Mở TP.HCM hướng dẫn thực hiện như sau: 
 

I. M ục đích, yêu cầu: 
- Kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân 

có nhiều cố gắng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 
những tấm gương “Người tốt việc tốt” tiêu biểu tận tụy trong công việc, góp phần 
làm cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn; góp 
phần cổ vũ, động viên, phát huy những kết quả của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống công đoàn thành phố.  

- Thông qua phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập 
thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng của các cấp công 
đoàn thành phố.  
 - Việc biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt phải được tổ chức trang 
trọng, mang tính tôn vinh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các tập thể, cá 
nhân được biểu dương, khen thưởng là những điển hình thực sự tiêu biểu, được lựa 
chọn công khai, dân chủ từ cơ sở; hoặc được phát hiện qua các phương tiện thông 
tin đại chúng. 
 
 II. N ội dung thực hiện: 

1. Đối tượng biểu dương, khen thưởng: 
 1.1- Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thành tích cụ thể:  
 1.1.1-Tập thể:  

- Những nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích 
cực, đông đảo của cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn tại đơn vị.  
 - Sự chuyển biến rõ nét, kết quả cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn, nhiệm vụ chính trị; những vấn đề bức xúc, nổi cộm được tập trung giải quyết 
tại đơn vị. 
 - Kết quả thực hiện đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, 
công đoàn, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn kỷ 
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niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc triển khai, học tập, 
quán triệt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014. 
 - Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, nội dung học tập các chuyên đề vào sinh hoạt thường 
xuyên của tổ chức công đoàn. 
 - 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. 
 1.1.2- Cá nhân: 
 - Có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống và 
thể hiện thuyết phục trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn qua việc học tập và làm 
theo Chủ tịch Hồ Chí Minh.  
 - Có hành động, việc làm cụ thể thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu 
dưỡng đạo đức, là gương “liêm”, “chính”, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham 
nhũng, lãng phí, có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả, gương mẫu trong thực hiện 
nhiệm vụ… góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị; góp phần 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương. 
 - Là gương có sức ảnh hưởng, tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực ở đơn vị, 
có thể nhân rộng, học tập trong thực tế. 
 

1.2- Gương “Người tốt việc tốt”:  
Cá nhân là gương “Người tốt việc tốt” có những việc làm tốt, thiết thực 

trong năm 2014; cụ thể: 
1.2.1- Tại nơi làm việc:  
- Đi đầu trong các hoạt động xã hội, từ thiện của cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp; 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, 

đơn vị; 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, đơn vị; 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. 

1.2.2- Tại địa phương nơi cư trú:  
 - Có mối 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; giúp đỡ chia sẻ vật chất đối với những hoàn cảnh khó khăn để giúp 
nhau thoát nghèo. 
 - Gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương; có 
nhiều việc làm tốt nhằm 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… 
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1.2.3- 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. 
 

III. T ổ chức thực hiện: 
 - Các tổ công đoàn cơ sở bình chọn và biểu dương các tập thể, cá nhân thực 
hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và gương “Người tốt 
việc tốt” trong đợt hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); “Tháng công nhân” lần thứ 7 năm 2015 và 
125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015); tùy theo điều 
kiện của đơn vị  mà tổ chức gặp gỡ, họp mặt, biểu dương điển hình của đơn vị. 
 - Các tổ công đoàn xét chọn và gửi danh sách, báo cáo thành tích tập thể, cá 
nhân thật sự tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
(1-2 cá nhân) và gương “Người tốt, việc tốt” (1-2 cá nhân nếu có) đề nghị tuyên 
dương cấp trường về văn phòng công đoàn (P.201) và gửi file danh sách qua địa 
chỉ email trước ngày 10/4/2015:  

(hominhnhien74@gmail.com; nhien.hm@ou.edu.vn) 
    

Để góp phần cho Chương trình tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu 
trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và gương “Người 
tốt, việc tốt” năm 2015 được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực; Ban Thường 
vụ công đoàn đề nghị các đồng chí Tổ trưởng, tổ phó công đoàn hết sức quan tâm, 
tham mưu lãnh đạo đơn vị cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận:   
- Ban Tuyên giáo LĐLĐTP.HCM (để b/c); 
- Ban Cán sự LĐLĐTP.HCM (để b/c); 
- Đảng ủy Trường ĐH Mở TP.HCM (để biết); 
- Ban Chấp hành CĐ  (để t/h); 
- Các tổ CĐ (để t/h);                   
- Lưu VPCĐ. 
 

TM. BAN TH ƯỜNG VỤ 
CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
Lê Anh Tuấn 

 


