
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 
 

Số: 64/QĐ-LĐLĐ Bình Định, ngày 04 tháng 5 năm 2016 

                                           

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc ban hành Quy định về bảng điểm và cách chấm điểm, xếp loại  

công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn 

 
 

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI); 

- Căn cứ Hướng dẫn số 1932/HD-TLĐ ngày 27/12/2014 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về việc hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động 

của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 

- Căn cứ Thông báo kết luận số: 03/TBKL-LĐLĐ ngày 15/3/2016 của Ban Thường vụ 

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định tại cuộc họp thứ 39; 

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

       Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bảng điểm và cách 

chấm điểm, xếp loại công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn 

trong các loại hình công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn. 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ban, tổ công tác và các đơn vị có liên quan của Liên đoàn Lao động tỉnh, 

các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, liên đoàn lao động 

các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành tỉnh căn cứ quyết định thi hành. 

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ  

 Nơi nhận:                                                             PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH 

 - Đoàn Chủ tịch TLĐ;  
 - Như Điều 3; 

 - Lưu: VT, Ban Tổ chức. 
 
 

    

 Nguyễn Thị Thu Hà 



 

QUY ĐỊNH 
Về bảng điểm, cách chấm điểm, xếp loại công đoàn cơ sở thành viên 

 công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trong công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 64/QĐ-LĐLĐ ngày 04/5/2016  

của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định) 

 

       I. Điểm chuẩn: 90 điểm 

 

TT Nội dung 
Điểm  

Điểm chuẩn Điểm đạt 

I Tiêu chuẩn 1: Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với đoàn 

viên và người lao động (NLĐ) 
30  

1 
Tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, nghị quyết của CĐ cấp trên liên quan đến đoàn viên và NLĐ. 
5  

2 
Tham gia giám sát việc thực hiện HĐLĐ, chế độ chính sách liên quan đến 

quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng đối với NLĐ. 
5  

3 
Tổ chức, tập hợp ý kiến của người lao động phản ánh lên BCH công đoàn 

cùng cấp trong việc xây dựng TƯLĐTT, quy chế dân chủ, hội nghị NLĐ. 
6  

4 
Tham gia ý kiến xây dựng các nội quy, quy định, quy chế tiền lương, tiền 

thưởng, định mức lao động, khen thưởng, kỷ luật của đơn vị. 
5  

5 Phối hợp tổ chức tốt hội nghị NLĐ hàng năm. 4  

6 
Tổ chức giúp đỡ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giúp 

nhau học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. 
5  

II 
 

Tiêu chuẩn 2: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh 

 

40  

1 
Có xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế hoạt động BCH, UBKT (đối với 

CĐCS thành viên, CĐBP).Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên trong  khi 

ốm đau, gặp khó khăn, hoạn nạn. 
5  

2 Tổ chức và tham gia các hoạt động do CĐCS tổ chức . 4  

3 
Tổ chức sinh hoạt công đoàn theo định kỳ; phân công đoàn viên hoạt động 

công đoàn phù hợp với khả năng.  
3  

4 
Có xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác hằng tháng, năm; triển khai đầy 

đủ các nội dung công tác công đoàn và nội dung sinh hoạt cụ thể, phù hợp với 

điều kiện công tác tại đơn vị.  
5  

5 
Có sổ theo dõi đoàn viên (hoặc máy tính), có sổ chi chép biên bản phản ảnh 

đầy đủ nội dung sinh hoạt 
5  

6 Có 90% trở lên tổng số NLĐ gia nhập công đoàn. 5  

7 Có 75 % trở lên số đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 4  

8 Thu nộp đoàn phí đúng quy định. 4  

9 
Không có biểu hiện tiêu cực và các tệ nạn xã hội xảy ra  và phản ảnh kịp thời 

các hiện tượng tiêu cực lên cấp trên.  
3  



TT Nội dung 
Điểm  

Điểm chuẩn Điểm đạt 

10 
Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn 

viên, NLĐ và báo cáo định kỳ với BCH công đoàn cùng cấp. 
2  

III Tiêu chuẩn 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác 20  

1 Tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do CĐCS tổ chức. 6  

2 
Có 100% NLĐ đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn Bình Định”. Tham gia hoạt 

động xã hội, từ thiện.  
5  

3 
Đoàn viên, NLĐ trong tổ thực hiện tốt chủ trương của ngành, nội quy, quy 

chế của đơn vị 
4  

4 Thực hiện nếp sống văn minh và kế hoạch hoá gia đình. 2  

5 Phát động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất.  3  

Tổng cộng 90  

 

II. Điểm thưởng: 10 điểm. 

Cách tính điểm thưởng như sau: Chỉ cho điểm thưởng khi có những thành tích trong các 

nội dung sau: 

1. Có phương pháp mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của CĐ cấp trên liên quan 

đến đoàn viên và NLĐ được cộng tối đa 2 điểm; 

2. Tổ chức, tập hợp ý kiến của người lao động phản ánh lên BCH trong việc xây dựng 

TƯLĐTT, quy chế dân chủ, hội nghị NLĐ đạt hiệu quả được cộng tối đa 2 điểm; 

3. Đạt giải trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do CĐCS tổ chức được cộng 

tối đa 3 điểm; 

4. Tổ chức thương lượng, đối thoại có hiệu quả được cộng tối đa 3 điểm 

       III.. Xếp loại  

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn theo 04 mức như sau:   

1. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn vững mạnh: Đạt từ  80 điểm trở lên, 

đồng thời không có tiêu chuẩn nào đạt dưới 70% số điểm,  

2. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn khá: Đạt từ 70 điểm trở lên đồng thời 

không có tiêu chuẩn nào đạt dưới 60% số điểm   

3. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn trung bình: Đạt từ 50 điểm trở lên 

4. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn yếu: Đạt dưới 50 điểm. 

 

 

 

 

 

 



QUY ĐỊNH 
Về bảng điểm, cách chấm điểm, xếp loại công đoàn cơ sở thành viên 

 công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trong công đoàn cơ sở đơn vị sự nghiệp công lập 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 64/QĐ-LĐLĐ ngày 04/5/2016  

của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định) 

 

       I. Điểm chuẩn: 90 điểm 

 

TT Nội dung 
Điểm 

Điểm chuẩn Điểm đạt 

I Tiêu chuẩn 1: Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với đoàn 

viên và người lao động (NLĐ) 

30  

1 
Tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, nghị quyết của CĐ cấp trên liên quan đến đoàn viên và NLĐ. 
5  

2 
Giám sát thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, 

viên chức và các chế độ, chính sách của Nhà nước. 
5  

3 
Tổ chức, tập hợp ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ phản ánh lên 

BCH trong việc xây dựng quy chế dân chủ. 
6  

4 
Vận động 100% đoàn viên tham gia các phong trào thi đua do CĐCS phát 

động. 
5  

5 
Phối hợp với trưởng các phòng, ban, bộ phận tổ chức tốt hội nghị cán bộ, 

công chức, viên chức hàng năm. 
4  

6 
Tổ chức giúp đỡ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm 

vụ chính trị, giúp nhau học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
5  

II Tiêu chuẩn 2: Xây dựng tổ công đoàn vững mạnh 40  

1 

Có xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế hoạt động BCH, UBKT (đối với 

CĐCS thành viên, CĐBP Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên khi gặp khó 

khăn, hoạn nạn. 

5  

2 Tổ chức và tham gia các hoạt động tại CĐCS 4  

3 
Tổ chức sinh hoạt theo định kỳ; phân công đoàn viên hoạt động công đoàn 

phù hợp với khả năng.  
3  

4 

Có xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác hằng tháng, năm; triển khai đầy 

đủ các nội dung công tác công đoàn và nội dung sinh hoạt cụ thể, phù hợp với 

điều kiện công tác tại đơn vị. 

5  

5 
Có sổ theo dõi đoàn viên ( hoặc máy tính), có sổ chi chép biên bản,  phản ảnh 

đầy đủ nội dung sinh hoạt 
4  

6 Có 95% trở lên tổng số NLĐ  gia nhập công đoàn. 5  

7 Có 80% trở lên số đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 4  

8 
Không có biểu hiện tiêu cực và các tệ nạn xã hội xảy ra. Phản ảnh kịp thời các 

hiện tượng tiêu cực lên cấp trên.  
4  

9 Thu nộp đoàn phí đúng quy định. 3  

10 
Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn 

viên, NLĐ và báo cáo định kỳ với BCH công đoàn cơ sở. 
3  

III 

 

Tiêu chuẩn 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác 

 
20  



TT Nội dung 
Điểm 

Điểm chuẩn Điểm đạt 

1 Tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do CĐCS  tổ chức. 6  

2 
100% NLĐ trong tổ đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn Bình Định”. Tham 

gia hoạt động xã hội, từ thiện.  
5  

3 
Đoàn viên, NLĐ trong tổ thực hiện tốt chủ trương của ngành, nội quy, quy 

chế của đơn vị. 
4  

4 Thực hiện nếp sống văn minh và kế hoạch hoá gia đình. 2  

5 
Phát động Phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào phát 

huy sáng kiến, thực hành tiết kiệm. 
3  

Tổng cộng 90  

 

II. Điểm thưởng: 10 điểm. 

Cách tính điểm thưởng như sau: Chỉ cho điểm thưởng khi có những thành tích trong các 

nội dung sau: 

1. Có phương pháp mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của CĐ cấp trên liên quan 

đến đoàn viên và NLĐ được cộng tối đa 2 điểm; 

2. Có những mô hình hay trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

được cộng tối đa 2 điểm; 

3. Đạt giải trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do CĐCS tổ chức được cộng 

tối đa 3 điểm; 

        4. Có sáng kiến kinh nghiệm, đề tài lao động sáng tạo được cấp trên công nhận cộng tối 

đa 3 điểm 

III. Xếp loại 

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn theo 04 mức như sau:   

1. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn vững mạnh: Đạt từ  80 điểm trở lên, 

đồng thời không có tiêu chuẩn nào đạt dưới 70% số điểm. Có 80% trở lên đoàn viên xếp loại 

đoàn viên xuất sắc, không có đoàn viên xếp loại yếu. 

2. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn khá: Đạt từ 70 điểm trở lên đồng thời 

không có tiêu chuẩn nào đạt dưới 60% số điểm. Có 70% trở lên đoàn viên xếp loại đoàn viên 

xuất sắc 

3. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn trung bình: Đạt từ 50 điểm trở lên 

4. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn yếu: Đạt dưới 50 điểm. 

 

 

 

 

 

 



QUY ĐỊNH 
Về bảng điểm, cách chấm điểm, xếp loại công đoàn cơ sở thành viên 

 công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trong công đoàn cơ sở cơ quan nhà nước,  

tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị -xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề 

nghiệp 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 64/QĐ-LĐLĐ ngày 04/5/2016  

của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định) 

       I. Điểm chuẩn: 90 điểm 

 

TT Nội dung 
Điểm  

Điểm chuẩn Điểm đạt 

I 
Tiêu chuẩn 1: Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với 

đoàn viên và người lao động (NLĐ) 
30 

 

1 

Tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, nghị quyết của CĐ cấp trên và CĐCS đến với đoàn viên và 

NLĐ. 

5  

2 
 Giám sát thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức 

và các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích của NLĐ. 
5  

3 
Tổ chức, tập hợp ý kiến của NLĐ phản ánh lên BCH trong việc xây dựng 

các quy chế tại đơn vị theo qui định của pháp luật. 
6  

4 
Vận động 100% Đoàn viên tham gia các phong trào thi đua do CĐCS phát 

động 
5  

5 
Phối hợp với trưởng các phòng, ban, bộ phận tổ chức tốt hội nghị cán bộ, 

công chức hàng năm 
4  

6 

Tổ chức giúp đỡ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 

nhiệm vụ chính trị, giúp nhau học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

5  

II Tiêu chuẩn 2: Xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh 40  

1 

Có xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế hoạt động BCH, UBKT (đối với 

CĐCS thành viên, CĐBP). Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên khi gặp 

khó khăn, hoạn nạn. 

5  

2 Tổ chức và tham gia các hoạt động tại CĐCS. 4  

3 
Tổ chức sinh hoạt theo định kỳ; phân công đoàn viên hoạt động công đoàn 

phù hợp với khả năng.  
3  

4 

Có xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác hằng tháng, năm; triển khai 

đầy đủ các nội dung công tác công đoàn và nội dung sinh hoạt cụ thể, phù 

hợp với điều kiện công tác tại đơn vị. 

5  

5 
Có sổ theo dõi đoàn viên (hoặc máy tính), có sổ chi chép biên bản,  phản 

ảnh đầy đủ nội dung sinh hoạt tổ. 
5  

6 Có 100%  tổng số NLĐ gia nhập công đoàn. 5  

7 Có 90% trở lên số đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 4  

8 Thu nộp đoàn phí đúng quy định. 4  

9 
Không có biểu hiện tiêu cực và các tệ nạn xã hội xảy ra . Phản ảnh kịp thời 

các hiện tượng tiêu cực lên cấp trên.  
3  

10 
Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn 

viên, NLĐ; báo cáo định kỳ với BCH công đoàn cơ sở. 
2  



TT Nội dung 
Điểm  

Điểm chuẩn Điểm đạt 

III Tiêu chuẩn 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác 20  

1 
Tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do CĐCS và cấp trên 

tổ chức. 
5  

2 
100% NLĐ trong tổ đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn Bình Định”.Tham 

gia đầy đủ các hoạt động xã hội, từ thiện. 
4  

3 
Đoàn viên, NLĐ trong tổ thực hiện tốt chủ trương của ngành, nội quy, quy 

chế của đơn vị. 
2  

4 Thực hiện nếp sống văn minh và kế hoạch hoá gia đình. 2  

5  Vận động đoàn viên thực hiện phong trào thi đua tiết kiệm  2  

6 

Phát động phong trào sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, thực hiện cải thiện 

điều kiện làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả công tác.  

5  

Tổng cộng 90  

 

II. Điểm thưởng: 10 điểm. 

Cách tính điểm thưởng như sau: Chỉ cho điểm thưởng khi có những thành tích trong các 

nội dung sau: 

1. Có phương pháp, mô hình hay mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ 

biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của CĐ cấp 

trên; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  được cộng tối đa 4 điểm; 

2. Đạt giải trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do CĐCS tổ chức được cộng 

tối đa 3 điểm; 

        4. Có sáng kiến kinh nghiệm, đề tài lao động sáng tạo được cấp trên công nhận cộng tối 

đa 3 điểm 

         III. Xếp loại 

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn theo 04 mức như sau:   

1. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn vững mạnh: Đạt từ  80 điểm trở lên, 

đồng thời không có tiêu chuẩn nào đạt dưới 70% số điểm. Có 90% trở lên đoàn viên xếp loại 

đoàn viên xuất sắc, không có đoàn viên xếp loại yếu. 

2. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn khá: Đạt từ 70 điểm trở lên đồng thời 

không có tiêu chuẩn nào đạt dưới 60% số điểm. Có 80% trở lên đoàn viên xếp loại đoàn viên 

xuất sắc 

3. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn trung bình: Đạt từ 50 điểm trở lên 

4. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn yếu: Đạt dưới 50 điểm. 

 

 

 

 

 

 



QUY ĐỊNH 
Về bảng điểm, cách chấm điểm, xếp loại công đoàn cơ sở thành viên 

 công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trong công đoàn cơ sở doanh nghiệp  

ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 64/QĐ-LĐLĐ ngày 04/5/2016  

của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định) 

       I. Điểm chuẩn: 90 điểm 

 

TT Nội dung 

Điểm  

Điểm 

chuẩn 
Điểm đạt 

I 
Tiêu chuẩn 1: Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với đoàn viên 

và người lao động (NLĐ). 
30 

 

1 
Tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, nghị quyết của CĐ cấp trên liên quan đến đoàn viên và NLĐ.  
5  

2 
Vận động đoàn viên, NLĐ tham gia giám sát việc thực hiện HĐLĐ, chế độ chính 

sách liên quan đến quyền, lợi ích đối với NLĐ  
4  

3 
Tổ chức, tập hợp ý kiến của người lao động phản ánh lên BCH trong việc xây dựng 

TƯLĐTT, Quy chế dân chủ, Hội nghị NLĐ. 
5  

4 
Tham gia ý kiến xây dựng các nội quy, quy định, quy chế tiền lương, tiền thưởng, 

định mức lao động, đơn giá, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật của đơn vị. 
3  

5 Phối hợp tổ chức tốt hội nghị NLĐ hàng năm. 5  

6 
Tổ chức giúp đỡ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ 

chính trị, giúp nhau học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. 
4  

7 
Tập hợp những nguyện vọng, bức xúc của đoàn viên, NLĐ kịp thời kiến nghị với 

chuyên môn, BCH CĐCS giải quyết ngăn chăn phát sinh mâu thuẫn tại đơn vị. 
4  

II Tiêu chuẩn 2: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 40  

1 
Có xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế hoạt động BCH, UBKT (đối với CĐCS 

thành viên, CĐBP) Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên  khi gặp khó khăn, hoạn 

nạn. 
5  

2 Tổ chức và tham gia các hoạt động tại CĐCS. 5  

3 
Tổ chức sinh hoạt theo định kỳ; phân công đoàn viên hoạt động công đoàn phù hợp 

với khả năng.  
4  

4 
Có xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác hằng tháng, năm của tổ công đoàn; 

triển khai đầy đủ các nội dung công tác công đoàn và nội dung sinh hoạt cụ thể, 

phù hợp với điều kiện công tác tại đơn vị. 
5  

5 
Có sổ theo dõi đoàn viên (hoặc máy tính), có sổ chi chép biên bản, phản ảnh đầy đủ 

nội dung sinh hoạt Tổ. 
5  

6 Có 70% trở lên tổng số NLĐ  gia nhập công đoàn. 5  

7 Có 50% trở lên số đoàn viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. 4  

8 Thu nộp đoàn phí đúng quy định. 5  

9 
Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, 

NLĐ và báo cáo định kỳ với BCH công đoàn cơ sở. 
2  



III Tiêu chuẩn 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác 20  

1 Tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do CĐCS và cấp trên tổ chức. 6  

2 
Đoàn viên, NLĐ trong tổ thực hiện tốt chủ trương của ngành, nội quy, quy chế của 

đơn vị. 
3  

3 Thực hiện nếp sống văn minh và kế hoạch hoá gia đình. 2  

4 Phát động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất.  2  

5 
90% NLĐ trong tổ đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn Bình Định”. Tham gia hoạt 

động xã hội, từ thiện.  
4  

6 
Không có biểu hiện tiêu cực và các tệ nạn xã hội xảy ra. Phản ảnh kịp thời các hiện 

tượng tiêu cực lên BCH CĐCS.  
3  

Tổng cộng 90  

 

II. Điểm thưởng: 10 điểm. 

Cách tính điểm thưởng như sau: Chỉ cho điểm thưởng khi có những thành tích trong các 

nội dung sau: 

1. Có phương pháp mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của CĐ cấp trên liên quan 

đến đoàn viên và NLĐ được cộng tối đa 2 điểm; 

2. Tổ chức, tập hợp ý kiến của người lao động phản ánh lên BCH trong việc xây dựng 

TƯLĐTT, quy chế dân chủ, hội nghị NLĐ đạt hiệu quả được cộng tối đa 2 điểm; 

3. Đạt giải trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do CĐCS tổ chức được cộng 

tối đa 3 điểm; 

4. Tổ chức thương lượng, đối thoại có hiệu quả được cộng tối đa 3 điểm 

III. Xếp loại  

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn theo 04 mức như sau:   

1. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn vững mạnh: Đạt từ  80 điểm trở lên, 

đồng thời không có tiêu chuẩn nào đạt dưới 70% số điểm. 

2. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn khá: Đạt từ 70 điểm trở lên đồng thời 

không có tiêu chuẩn nào đạt dưới 60% số điểm .  

3. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn trung bình: Đạt từ 50 điểm trở lên 

4. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn yếu: Đạt dưới 50 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUY ĐỊNH 
Về bảng điểm, cách chấm điểm, xếp loại công đoàn cơ sở thành viên 

 công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trong công đoàn cơ sở  

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 64/QĐ-LĐLĐ ngày 04/5/2016  

của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định) 

       I. Điểm chuẩn: 90 điểm 

 

TT Nội dung 
Điểm  

Điểm chuẩn Điểm đạt 

I 
Tiêu chuẩn 1: Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với 

đoàn viên và người lao động (NLĐ) 
30 

 

1 
Tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, nghị quyết của CĐ cấp trên liên quan đến đoàn viên và NLĐ. 
5  

2 
Vận động Đoàn viên, NLĐ tham gia giám sát việc thực hiện HĐLĐ, chế độ 

chính sách liên quan đến quyền, lợi ích đối với NLĐ  
5  

3 
Tổ chức, tập hợp ý kiến của người lao động phản ánh lên BCH trong việc 

xây dựng TƯLĐTT, Quy chế dân chủ, Hội nghị NLĐ. 
6  

4 

Tham gia ý kiến xây dựng các nội quy, quy định, quy chế tiền lương, tiền 

thưởng, định mức lao động, đơn giá, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật của 

hợp tác xã. 

4  

5 Phối hợp  tổ chức tốt hội nghị NLĐ hàng năm. 5  

6 
Tổ chức giúp đỡ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giúp 

nhau học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. 
5  

II Tiêu chuẩn 2: Xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh 40  

1 

Có xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế hoạt động BCH, UBKT (đối với 

CĐCS thành viên, CĐBP) Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên khi gặp 

khó khăn, hoạn nạn. 

5  

2 Tổ chức và tham gia các hoạt động tại CĐCS  4  

3 
Tổ chức sinh hoạt theo định kỳ; phân công đoàn viên hoạt động công đoàn 

phù hợp với khả năng.  
4  

4 

Có xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác hằng tháng, năm; triển khai 

đầy đủ các nội dung công tác công đoàn và nội dung sinh hoạt cụ thể, phù 

hợp với điều kiện công tác tại đơn vị 

3  

5 
Có sổ theo dõi đoàn viên (hoặc máy tính), có sổ chi chép biên bản, phản 

ảnh đầy đủ nội dung sinh hoạt tổ. 
3  

6 Có 70% trở lên tổng số NLĐ trong tổ gia nhập công đoàn. 5  

7 Có 50% trở lên số đoàn viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. 4  

8 
Không có biểu hiện tiêu cực và các tệ nạn xã hội xảy ra. Phản ảnh kịp thời các 

hiện tượng tiêu cực lên cấp trên.  
4  

9 Thu nộp đoàn phí đúng quy định. 4  

10 
Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn 

viên, NLĐ và báo cáo định kỳ với BCH công đoàn cơ sở. 
4  



 Tiêu chuẩn 3: Công tác tuyên truyền và hoạt động khác 20  

1 
Tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do CĐCS và cấp trên 

tổ chức 
6  

2 
Đoàn viên, NLĐ  thực hiện tốt chủ trương của ngành, nội quy, quy chế của 

HTX 
3  

3 Thực hiện nếp sống văn minh và kế hoạch hoá gia đình 2  

4 
100% NLĐ trong tổ đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn Bình Định”. Tham 

gia hoạt động xã hội, từ thiện.  
5  

5 Phát động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất.  4  

Tổng cộng 90  

 

II. Điểm thưởng: 10 điểm. 

Cách tính điểm thưởng như sau: Chỉ cho điểm thưởng khi có những thành tích trong các 

nội dung sau: 

1. Có phương pháp mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của CĐ cấp trên liên quan 

đến đoàn viên và NLĐ được cộng tối đa 2 điểm; 

2. Tổ chức, tập hợp ý kiến của người lao động phản ánh lên BCH trong việc xây dựng 

TƯLĐTT, quy chế dân chủ, hội nghị NLĐ đạt hiệu quả được công tối đa 2 điểm; 

3. Đạt giải trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do CĐCS tổ chức được cộng 

tối đa 3 điểm; 

4. Tổ chức thương lượng, đối thoại có hiệu quả được cộng tối đa 3 điểm 

III. Xếp loại  

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn theo 04 mức như sau:   

1. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn vững mạnh: Đạt từ  80 điểm trở lên, 

đồng thời không có tiêu chuẩn nào đạt dưới 70% số điểm. 

2. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn khá: Đạt từ 70 điểm trở lên đồng thời 

không có tiêu chuẩn nào đạt dưới 60% số điểm .  

3. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn trung bình: Đạt từ 50 điểm trở lên 

4. CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn yếu: Đạt dưới 50 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUY ĐỊNH 
Về bảng điểm, cách chấm điểm, xếp loại  nghiệp đoàn cơ sở thành viên 

 nghiệp đoàn bộ phận, tổ nghiệp đoàn trong nghiệp đoàn cơ sở  
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 64/QĐ-LĐLĐ ngày 04/5/2016  

của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định) 

       I. Điểm chuẩn: 90 điểm 

 

TT Nội dung 
Điểm  

Điểm chuẩn Điểm đạt 

I 
Tiêu chuẩn 1: Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với 

đoàn viên và người lao động (NLĐ) 
30 

 

1 
Tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, nghị quyết của CĐ cấp trên liên quan đến đoàn viên. 
5  

2 
Vận động Đoàn viên, NLĐ tham gia giám sát việc thực hiện HĐLĐ, chế độ 

chính sách liên quan đến quyền, lợi ích đối với NLĐ . 
5  

3 
Tổ chức, tập hợp ý kiến của người lao động phản ánh lên BCH trong việc 

xây dựng Quy chế dân chủ, Hội nghị NLĐ. 
6  

4 
Tham gia ý kiến xây dựng các nội quy, quy định, quy chế trả lương, tiền 

thưởng,  khen thưởng, kỷ luật của nghiệp đoàn 
4  

5 Phối hợp tổ chức tốt hội nghị NLĐ hàng năm. 5  

6 
Tổ chức giúp đỡ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giúp 

nhau học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. 
5  

II Tiêu chuẩn 2: Xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh 40  

1 

Có xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế hoạt động BCH, UBKT (đối với 

NĐ thành viên, NĐBP). Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên khi gặp 

khó khăn, hoạn nạn. 

5  

2 Tổ chức và tham gia các hoạt động tại nghiệp đoàn cơ sở . 4  

3 
Tổ chức sinh hoạt tổ nghiệp đoàn theo định kỳ; phân công đoàn viên hoạt 

động công đoàn phù hợp với khả năng.  
4  

4 

Có xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác hằng tháng, năm, triển khai 

đầy đủ các nội dung công tác công đoàn và nội dung sinh hoạt cụ thể, phù 

hợp với điều kiện làm việc tại đơn vị 

3  

5 
Có sổ theo dõi đoàn viên (hoặc máy tính), có sổ chi chép biên bản,  phản 

ảnh đầy đủ nội dung sinh hoạt tổ. 
3  

6 Có 70% trở lên tổng số NLĐ trong tổ gia nhập công đoàn. 5  

7 Có 50% trở lên số đoàn viên được xếp loại ở mức cao nhất. 4  

8 
Không có biểu hiện tiêu cực và các tệ nạn xã hội xảy ra trong tổ. Phản ảnh kịp 

thời các hiện tượng tiêu cực lên cấp trên.  
4  

9 Thu nộp đoàn phí đúng quy định. 4  

10 
Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn 

viên và báo cáo định kỳ với BCH nghiệp đoàn cơ sở. 
4  

 Tiêu chuẩn 3: Công tác tuyên truyền và hoạt động khác 20  

1 Tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do CĐCS và cấp trên 6  



tổ chức 

2 Đoàn viên trong tổ thực hiện tốt  nội quy, quy chế của nghiệp đoàn 3  

3 Thực hiện nếp sống văn minh và kế hoạch hoá gia đình 2  

4 
100% NLĐ trong tổ đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn Bình Định”. Tham 

gia hoạt động xã hội, từ thiện.  
5  

5 Phát động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất.  4  

Tổng cộng 90  

 

II. Điểm thưởng: 10 điểm. 

Cách tính điểm thưởng như sau: Chỉ cho điểm thưởng khi có những thành tích trong các 

nội dung sau: 

1. Có phương pháp mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của CĐ cấp trên liên quan 

đến đoàn viên được cộng tối đa 4 điểm; 

2. Tổ chức, tập hợp ý kiến của người lao động phản ánh lên BCH công đoàn trong việc 

xây dựng quy chế dân chủ, hội nghị NLĐ đạt hiệu quả được công tối đa 2 điểm; 

3. Đạt giải trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do nghiệp đoàn cơ sở tổ 

chức được cộng tối đa 2 điểm; 

4.  Không có đoàn viên vi phạm pháp luật bị xử lý được cộng tối đa 2 điểm 

III. Xếp loại 

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn theo 04 mức như sau:   

1. Nghiệp đoàn thành viên, nghiệp đoàn  bộ phận, tổ nghiệp đoàn vững mạnh: Đạt từ  

80 điểm trở lên, đồng thời không có tiêu chuẩn nào đạt dưới 70% số điểm. 

2. Nghiệp đoàn thành viên, nghiệp đoàn  bộ phận, tổ nghiệp đoàn khá: Đạt từ 70 điểm 

trở lên đồng thời không có tiêu chuẩn nào đạt dưới 60% số điểm .  

3. Nghiệp đoàn thành viên, nghiệp đoàn  bộ phận, tổ nghiệp đoàn trung bình: Đạt từ 50 

điểm trở lên 

4. Nghiệp đoàn thành viên, nghiệp đoàn  bộ phận, tổ nghiệp đoàn yếu: Đạt dưới 50 

điểm. 

 

 

 

 


