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HƯỚNG DẪN 

Công tác thi đua, khen thưởng  năm học 2021-2022 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

các cấp về công tác thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch 

COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và 

đào tạo; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh về nhiệm vụ 

chủ yếu năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk; Kế 

hoạch số 57/KH-SGDĐT ngày 11/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phương 

hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2021-2022; 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nhằm 

tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng; tạo 

sự thống nhất chung giữa các khối, cụm thi đua, các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua và công tác thi đua, khen 

thưởng năm học 2021-2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ và kế hoạch triển khai thực hiện của UBND tỉnh về phát động phong 

trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị 

quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kế hoạch của ngành GDĐT tỉnh thực 

hiện Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các phong trào thi 

đua yêu nước do các cấp phát động, tổ chức, đặc biệt là phong trào thi đua “Đổi 

mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, phong trào "Toàn ngành Giáo 

dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch 

COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022". Phấn đấu thực 

hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-

19, vừa hoàn thành kế hoạch năm học; thực hiện đổi mới giáo dục; nâng cao chất 

lượng giáo dục.  

- Đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác thi đua, 

khen thưởng. Tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, sâu rộng bảo đảm hiệu quả. 

- Đẩy mạnh công tác phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong 

ngành; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải 

pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, nhất là trong bối 

cảnh ứng phó với dịch bệnh COVID-19; tạo sự lan tỏa và động lực thi đua đối 

với các cá nhân và đơn vị, cơ sở giáo dục. 
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 II. CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

1. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn  

Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; công tác thi đua, khen 

thưởng và bình xét, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và các hình thức 

khen thưởng năm học 2021-2022 thực hiện theo các văn bản sau: 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Nghị định 

91/2017/NĐ-CP); 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của 91/2017/NĐ-CP (Thông tư 12/2019/TT-BNV); 

Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7, 

Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV; 

- Các văn bản của Bộ GDĐT: Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 

31/7/2020 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Công văn số 

5249/BGDĐT-TĐKT ngày 15/11/2021 về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động và 

bình xét thi đua khối các Sở GDĐT năm học 2021-2022; Kế hoạch số 1374/KH-

BGDĐT ngày 02/11/2020 về thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong 

quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025;…  

- Các văn bản của UBND tỉnh Đắk Lắk: Quyết định số 3157/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định xét công nhận phạm vi 

ảnh hưởng của thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu trong 

khen thưởng các danh hiệu thi đua; Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 

của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động cụm, khối thi đua 

của tỉnh Đắk Lắk; Công văn số 9600/UBND-TH ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và các năm tiếp 

theo,… 

- Các văn bản của Sở GDĐT: Quyết định số 147/QĐ-SGDĐT ngày 

11/5/2020 về việc ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến của ngành GDĐT 

tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch số 71/KH-SGDĐT ngày 16/12/2020 về thực hiện Phong 

trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy, học tập” ngành Giáo 

dục Đắk Lắk giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 621/QĐ-SGDĐT ngày 

12/11/2021 về việc thành lập khối, cụm thi đua trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

năm học 2021-2022; các văn bản hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua và công 

tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022. 

2. Nguyên tắc, yêu cầu đối với việc xét thi đua, khen thưởng 

- Tự nguyện, tự giác, công khai, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển.  

 - Việc xét thi đua, khen thưởng phải căn cứ kết quả phong trào thi đua; các 

cá nhân, tập thể phải đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; căn cứ 
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vào tiêu chuẩn, thành tích đạt được với minh chứng, sản phẩm cụ thế, thiết thực 

của tập thể, cá nhân. 

- Đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

thành tích của cơ quan, đơn vị và cá nhân phải căn cứ và phù hợp với kết quả 

đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động hằng năm theo quy định (Đối với cơ quan, 

đơn vị: theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, địa phương. Đối với cá 

nhân: theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ). 

 - Khen thưởng phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ, điều kiện và tiêu chuẩn theo 

quy định; đảm bảo chính xác, công khai, công bằng và kịp thời trên cơ sở đánh 

giá đúng hiệu quả công tác của các tập thể và cá nhân; coi trọng chất lượng theo 

tiêu chuẩn. Quan tâm khen thưởng cá nhân là người dân tộc thiểu số, nữ; người 

trực tiếp công tác, giảng dạy, lao động ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; có nhiều 

sáng kiến trong lao động, công tác.  

- Không xét thi đua, khen thưởng tập thể có cá nhân bị xử lý kỷ luật từ 

cảnh cáo trở lên. Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá 

nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc 

điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố 

cáo đang được xác minh làm rõ.  

- Các cuộc họp xét công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng được coi là hợp 

lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng Thi đua, khen thưởng đơn vị 

tham dự. Thành viên không tham dự cuộc họp (vắng có lý do chính đáng) phải được 

lấy ý kiến sau buổi họp về những nội dung mà Hội đồng đã triển khai và thống nhất. 

Tập thể, cá nhân được đề nghị xét thi đua, khen thưởng phải được từ 70% trở lên trên 

tổng số thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng đồng ý.   

III. PHONG TRÀO THI ĐUA, NỘI DUNG TIÊU CHÍ THI ĐUA 

1. Tổ chức phong trào thi đua 

 a) Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, 

giảng dạy và học tập”, “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi 

đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ năm học tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và học sinh, 

sinh viên (HSSV) gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm học và phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Các đơn vị xây dựng chương 

trình, kế hoạch, cụ thể hoá các nội dung thi đua cho từng đợt trong năm học; 

thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, thực hiện sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. 

Phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm học.   

 b) Tiếp tục hưởng ứng và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua: 

“Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước 

chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không 

để ai bị bỏ lại phía sau”, “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua khác của 

ngành Giáo dục và của địa phương phát động, tổ chức. 
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c) Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của ngành, 

của tỉnh, của đất nước trong năm 2021, 2022. Thi đua đẩy mạnh “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao ý thức, đạo đức 

công vụ, đạo đức nghề nghiệp và phát huy tính chủ động, trách nhiệm, năng lực 

tự học, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành 

Giáo dục  

d) Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm, khối thi 

đua khối các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT 

2. Nội dung, tiêu chí thi đua 

- Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; các Nghị quyết, Kết luận 

của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về giáo dục và 

đào tạo, Chương trình hành động của Bộ GDĐT triển khai Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng. Toàn ngành Giáo dục phấn đấu thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”, vừa 

bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành kế hoạch năm 

học. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh cải cách 

hành chính và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác quản lý; nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm học. 

Toàn ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề 

ra tại hoạch số 57/KH-SGDĐT ngày 29/9/2021.   

- Các nội dung trên được cụ thể hóa thành các tiêu chí thi đua như sau: 

(Phụ lục đính kèm).  

3. Chấm điểm, đánh giá tiêu chí thi đua  

- Điểm tối đa của mỗi tiêu chí thi đua: 03 điểm 

- Chấm điểm từng tiêu chí thi đua theo 4 mức như sau:  

+ Mức 1: (03 điểm): đạt từ 90% đến 100% các yêu cầu của tiêu chí.  

+ Mức 2 (02 điểm): đạt từ 70% đến 89% các yêu cầu của tiêu chí.  

+ Mức 3 (01 điểm): đạt từ 50% đến 69% các yêu cầu của tiêu chí.  

+ Mức 4 (0,5 điểm): đạt dưới 50% các yêu cầu của tiêu chí.  

- Ngoài tổng số điểm chấm các tiêu chí thi đua, đơn vị đề xuất và các cụm 

thi đua thẩm định, quyết định chấm điểm thưởng hoặc điểm trừ đối với mỗi đơn 

vị (nếu có) như sau:  

Điểm thưởng: Thưởng 01 điểm cho đơn vị có thành tích vượt trội hoặc có 

sự vươn lên vượt bậc so với năm học trước. 

  Điểm trừ: Trừ 01 điểm đối với đơn vị có vi phạm làm ảnh hưởng tới môi 

trường giáo dục.  
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- Kết quả chấm điểm thi đua dùng để bình xét, đề nghị danh hiệu thi đua và 

khen thưởng đối với đơn vị. 

IV. TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA, 

KHEN THƯỞNG 

1. Tiêu chuẩn, số lượng bình xét danh hiệu thi đua đối với tập thể 

a) Tập thể Lao động tiên tiến 

 Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng cho tập thể đạt các 

tiêu chuẩn sau: 

 - Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;  

          - Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả. 

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

nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

 - Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước. 

b) Tập thể Lao động xuất sắc  

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể (các đơn vị 

trực thuộc, phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT) đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Sáng tạo, vượt khó; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

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

có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; 

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

kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước.  

Đơn vị đạt các tiêu chuẩn trên, được các đơn vị trong cụm thi đua bình xét, 

đề nghị công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” như sau: 

Cụm có 04 - 05 đơn vị: đề nghị công nhận 01 “Tập thể lao động xuất sắc”; 

Cụm có 06 - 07 đơn vị: đề nghị công nhận 01 - 02 “Tập thể lao động xuất sắc”. 

c) Cờ thi đua của UBND tỉnh 

- Cờ thi đua của UBND tỉnh được xét tặng các tập thể đạt các tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 26 Luật thi đua, khen thưởng và theo quy định của UBND 

tỉnh tại Công văn số 9600/UBND-TH ngày 22/11/2019; là tập thể tiêu biểu, hoàn 

thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ năm học; có nhân tố mới, mô hình mới để các 

tập thể khác học tập; nội bộ đoàn kết, tích thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác; được bình chọn suy tôn là đơn vị 

xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của khối thi đua. 
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- Mỗi khối thi đua trực thuộc Sở GDĐT xét, chọn và đề nghị 01 đơn vị 

được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh. Cuối năm học, khối trưởng khối thi đua tổ 

chức họp các cụm trưởng trong khối để xét chọn và đề nghị. Hội đồng Thi đua, 

khen thưởng ngành Giáo dục tỉnh bình xét, đề nghị UBND tặng Cờ thi đua cho 

03 tập thể xuất sắc tiêu biểu nhất.  

d) Cờ thi đua của Bộ GDĐT cho đơn vị (Sở GDĐT) tiêu biểu xuất sắc dẫn 

đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” 

(theo năm học): Do Cụm Thi đua số 3 của Bộ GDĐT bình xét, đề nghị.  

e) Cờ thi đua của Chính phủ  

“Cờ thi đua của Chính phủ” được Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh xét 

chọn xét tặng cho đơn vị đạt các tiêu chuẩn quy định theo Luật Thi đua, khen 

thưởng trong các đơn vị đủ tiêu chuẩn và điều kiện khen thưởng Cờ thi đua của 

UBND tỉnh. 

2. Tiêu chuẩn, số lượng bình xét danh hiệu thi đua đối với cá nhân 

a) Lao động tiên tiến:  

 Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu 

chuẩn sau:  

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao. 

 - Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, 

tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua.   

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

 - Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.  

Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với các cá nhân mới 

tuyển dụng dưới 10 tháng, bị kỷ luật từ khiển trách trở lên. 

Xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với cá nhân được cử tham gia 

đào tạo ngắn hạn trên/dưới 01 năm, cá nhân nghỉ thai sản theo quy định; cá nhân 

chuyển công tác, được điều động, biệt phái đến đơn vị mới: thực hiện theo Điều 

10 Nghị định 91/2017/NĐ-CP. 

- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, Giám đốc Sở GDĐT ủy quyền 

thủ trưởng đơn vị quyết định công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho các 

cá nhân của đơn vị đạt các tiêu chuẩn. 

b) Chiến sĩ thi đua cơ sở 

 - Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét, đề nghị Giám đốc Sở 

GDĐT tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;  

 - Có sáng kiến, giải pháp công tác để tăng hiệu quả công tác, nâng cao chất 

lượng giáo dục, dạy học của cơ quan, đơn vị; được Hội đồng sáng kiến ngành 
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Giáo dục thẩm định, công nhận hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng theo quy định 

của Hội đồng sáng kiến ngành Giáo dục.   

 - Số lượng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được bầu chọn không quá 15% tổng số 

cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của từng cơ quan, đơn vị.  

c) Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” được xét đề nghị UBND tỉnh tặng 

cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 03 lần liên 

tục trở lên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (kể cả năm đề nghị); có 3 sáng 

kiến, giải pháp công tác hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng sáng 

kiến cấp Ngành (hoặc cấp huyện) công nhận, trong đó có ít nhất 01 sáng kiến, 

giải pháp công tác xếp loại A.  

Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” do Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xét, công nhận theo 

quy định của Hội đồng sáng kiến tỉnh. 

- Mỗi cụm thi đua bình xét, chọn 01 cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong 

số các cá nhân đạt tiêu chuẩn để đề nghị UBND tỉnh xét, công nhận “Chiến sĩ thi 

đua cấp tỉnh”. 

3. Tiêu chuẩn, số lượng bình xét khen thưởng  

a) Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

* Đối với cá nhân 

- Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT được xét tặng cho cá nhân đạt các 

tiêu chuẩn tại Điều 75 Luật Thi đua, khen thưởng. 

- Xét chọn, đề nghị không quá 15% tổng số cá nhân được xét công nhận 

danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với đơn vị đạt danh hiệu “Lao động xuất sắc”; 

không quá 10% tổng số cá nhân được xét công nhận danh hiệu “Lao động tiên 

tiến” đối với đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; không quá 05% tổng số cá 

nhân được xét công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với đơn vị không đạt 

danh hiệu “Lao động tiên tiến” (Không xét tặng giấy khen cho các cá nhân đã được 

xét, đề nghị Giám đốc Sở GDĐT công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”). 

- Cá nhân được Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục tỉnh thống 

nhất đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen nhưng không được chấp thuận thì được 

Giám đốc Sở GDĐT tặng giấy khen. Số lượng cá nhân được khen diện này không 

tính vào tỉ lệ khen thưởng dành cho từng đơn vị được quy định trên. 

* Đối với tập thể 

- Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT được xét tặng cho đơn vị đạt các tiêu 

chuẩn tại Điều 75 Luật Thi đua, khen thưởng. 

- Đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở GDĐT: Xét chọn, đề nghị tối đa 

30% tổng số đơn vị được xét công nhận “Tập thể Lao động tiên tiến” (không xét 

tặng giấy khen cho đơn vị đề nghị công nhận “Tập thể Lao động xuất sắc”). Tập 

thể được Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục tỉnh thống nhất đề nghị 
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UBND tỉnh tặng bằng khen nhưng không được chấp thuận thì được Giám đốc Sở 

GDĐT tặng giấy khen. 

- Đối với các tập thể nhỏ của đơn vị trực thuộc (tổ, khoa, phòng): Xét chọn 

đề nghị không quá 20% tổng số tập thể được xét công nhận danh hiệu “Tập thể 

Lao động tiên tiến” đối với đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; 

không quá 15% tổng số tập thể được xét công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động 

tiên tiến” đối với đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; không quá 

10% tổng số tập thể được xét công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” 

đối với đơn vị không đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”.  

b) Bằng khen của UBND tỉnh  

* Đối với cá nhân 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh được xét tặng cho cá nhân đạt tiêu 

chuẩn khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP: 

gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (kể cả năm đề nghị), trong 

thời gian đó có 02 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cấp Ngành công nhận (Cá 

nhân được đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” hoặc bằng khen 

của Bộ trưởng Bộ GDĐT thì không đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen). 

- Mỗi đơn vị trực thuộc Sở GDĐT xét chọn, đề nghị UBND tỉnh khen thưởng 

01 cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong số các cá nhân đạt tiêu chuẩn. 

* Đối với tập thể 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh được tặng cho tập thể (đơn vị thuộc, 

trực thuộc Sở GDĐT) tiêu biểu đạt tiêu chuẩn khen thưởng theo Luật Thi đua, 

khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP: gương mẫu chấp hành tốt chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội bộ đoàn kết; thực hiện 

tốt quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức tốt các phong trào thi đua; có 02 năm trở lên 

liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (kể cả năm đề nghị). 

- Mỗi cụm thi đua trực thuộc Sở GDĐT xét chọn, đề nghị UBND tỉnh khen 

thưởng 01 tập thể tiêu biểu trong số các tập thể đạt tiêu chuẩn.  

c) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  

- Tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng được xét tặng bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT theo quy định tại Điều 5 Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT ngày 

31/7/2020 của Bộ GDĐT. 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT xét tặng cho các tập thể và cá nhân 

đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, 

giảng dạy và học tập” (gọi tắt là “phong trào thi đua”) năm học; thực hiện xuất 

sắc các nội dung thi đua năm học; đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định tại 

Kế hoạch số 1374/KH-BGDĐT ngày 02/11/2020 của Bộ GDĐT, Kế hoạch số 

71/KH-SGDĐT ngày 16/12/2020 của Sở GDĐT và hướng dẫn thực hiện của Sở 

GDĐT mỗi năm học, cụ thể: 
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Đối với tập thể: Tổ chức thực hiện phong trào thi đua thiết thực, đạt hiệu 

quả cao; kiến tạo, hỗ trợ, phục vụ để mỗi CBGVNV, HSSV có môi trường sư 

phạm thuận lợi, phát huy tối đa phẩm chất, năng lực cá nhân; khuyến khích được 

nhiều tập thể, cá nhân tự nguyện tham gia phong trào thi đua; có nhiều đổi mới, 

sáng tạo trong quản lý; nhiều giải pháp, sáng tạo trong tổ chức thực hiện và hoàn 

thành kế hoạch năm học; nâng cao chất lượng giáo dục, dạy học; bảo đảm an toàn 

phòng chống dịch COVID-19; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.  

Đối với cá nhân: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của Ngành, của đơn vị; 

là tấm gương tiêu biểu tận tụy, tâm huyết với nghề; đi đầu trong các phong trào thi 

đua, các cuộc vận động; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm 

vụ được giao, nâng cao chất lượng công tác, đặc biệt trong điều kiện ứng phó với 

dịch COVID - 19; tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, 

nghiệp vụ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được tập thể ghi nhận.  

Đối với cán bộ quản lý, tập thể do cá nhân lãnh đạo, quản lý phải có phong 

trào thi đua thiết thực, hiệu quả; đạt nhiều thành tích; đoàn kết, dân chủ. 

- Số lượng xét chọn, đề nghị Bộ trưởng Bộ GDĐT khen thưởng như sau: 

Bằng khen cho Sở GDĐT đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

năm học (do Khối thi đua số 3 của Bộ GDĐT bình chọn, đề nghị theo quy định 

chỉ tiêu của Bộ GDĐT); 

Bằng khen cho các tập thể, cá nhân (các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở 

GDĐT; phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc phòng GDĐT) 

+ Mỗi cụm thi đua trực thuộc Sở xét chọn, đề nghị 01 tập thể (đơn vị trực 

thuộc), 01 cá nhân tiêu biểu trong số các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn. 

+ Mỗi phòng GDĐT xét chọn, đề nghị 01 tập thể (phòng GDĐT hoặc đơn 

vị trực thuộc phòng GDĐT); 01 cá nhân (thuộc phòng GDĐT hoặc đơn vị trực 

thuộc phòng GDĐT) trong số các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn. 

* Lưu ý:  

- Ưu tiên khen thưởng đối với giáo viên có thành tích tiêu biểu, nỗ lực vượt 

khó trong thực hiện nhiệm vụ hoặc trực tiếp giảng dạy ở vùng có điều kiện khó 

khăn, vùng sâu, vùng xa. 

-  Các đơn vị trình phải công khai danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen 

thưởng lên Website hoặc các phương tiện, hình thức thông tin khác của đơn vị ít 

nhất 07 ngày làm việc; báo cáo kết quả công khai về Sở GDĐT cùng thời điểm nộp 

hồ sơ thi đua, khen thưởng cuối năm học; công khai danh sách tập thể, cá nhân 

được Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục xét chọn, đề nghị Bộ trưởng 

Bộ GDĐT khen thưởng ít nhất 07 ngày làm việc khi có thông báo của Sở GDĐT. 

d) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

* Đối với cá nhân  

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp 



10 
 

hành tốt chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước, đạt tiêu chuẩn 

quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.  

* Đối với tập thể  

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng cho tập thể gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước, nội bộ đoàn 

kết, đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định 91/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

e) Các danh hiệu, hình thức khen thưởng khác 

- Đề nghị UBND tỉnh xét trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Chủ tịch 

Nước khen thưởng,...: phải hội đủ các tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định của 

Luật Thi đua Khen thưởng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. 

- Các hình thức khen thưởng khác (khen thưởng nhân kỉ niệm thành lập đơn 

vị (năm tròn), khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề): Căn cứ thành tích và 

đóng góp thực tế của cá nhân, tập thể, đơn vị để đề nghị khen thưởng riêng. 

4. Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” 

- Các cá nhân trong và ngoài ngành Giáo dục đảm bảo các tiêu chuẩn quy 

định tại Điều 6, Thông tư số 21/2020/TT-BGD ĐT ngày 31/7/2020 của Bộ 

GDĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục được đề 

nghị Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”. Hồ sơ, 

thủ tục thực hiện theo Công văn số 1374/SGDĐT-VP ngày 02/10/2018 của Sở 

GDĐT về hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”. 

- Hồ sơ và file danh sách đề nghị Kỷ niệm chương gửi về Văn phòng Sở 

GDĐT trước ngày 29/5/2022. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân cấp xét thi đua, khen thưởng 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo xét thi đua, khen thưởng cho các phòng chuyên 

môn, nghiêp vụ thuộc Sở GDĐT và đơn vị trực thuộc Sở GDĐT (các trường THPT, 

các trường phổ thông nhiều cấp học có cấp THPT; Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên tỉnh, trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Ban Nghiên cứu Giáo dục học sinh 

dân tộc, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Trẻ khuyết tật.  

- UBND huyện, thị xã, thành phố xét thi đua, khen thưởng cho các đơn vị: 

phòng GDĐT; các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.  

(Hồ sơ đề nghị công nhận “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, đề nghị tặng bằng khen 

cấp tỉnh trở lên, các huyện gửi trực tiếp cho Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh. Riêng 

hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng Bằng khen thành tích thực hiện phong trào 

thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gửi về Sở GDĐT 

trước 10/6/2022)  



11 
 

2. Nội dung, quy trình và thời gian thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 

a) Đăng ký thi đua 

Các đơn vị triển khai đăng ký thi đua năm học cho tập thể và cá nhân của 

đơn vị vào đầu năm học;  gửi danh sách đăng ký thi đua về cụm trưởng và Văn 

phòng Sở (hàng năm đăng ký trước 30/10; riêng năm học 2021-2022 trước 

15/12/2021) 

b) Viết sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học  

 - Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp 

hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp) để nâng cao 

chất lượng giáo dục, dạy học, chất lượng quản lý giáo dục, cải cách hành 

chính,… được công nhận nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí: có tính mới; đã được 

áp dụng và mang lại lợi ích, hiệu quả thiết thực. Sáng kiến là tiêu chí làm cơ sở 

bình xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và khen thưởng cao. 

Tác giả sáng kiến là người chủ trì, trực tiếp tạo ra sáng kiến bằng chính lao 

động sáng tạo của mình, người có đóng góp nhiều nhất trong việc tạo ra sáng 

kiến đó (công nhận 1 tác giả/1 sáng kiến). 

- Việc tổ chức viết sáng kiến, tổ chức thẩm định và công nhận thực hiện theo 

Quyết định số 147/QĐ-SGDĐT ngày 11/5/2020 về việc ban hành Quy chế xét, 

công nhận sáng kiến của ngành GDĐT tỉnh Đắk Lắk và đảm bảo các quy định sau: 

Sáng kiến được đề nghị Hội đồng khoa học Sở GDĐT thẩm định, công 

nhận là những sáng kiến đạt giải A, B tại cấp cơ sở. Các dự án, sản phẩm khoa 

học kỹ thuật đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia do cá nhân hướng dẫn; các giải pháp 

công tác khác đã được áp dụng mang lại hiệu quả được đề nghị Hội đồng sáng 

kiến Ngành thẩm định, công nhận; phải tuân thủ quy định về cấu trúc, hồ sơ, thủ 

tục đề nghị (có Tờ trình của đơn vị; báo cáo của cá nhân theo cấu trúc sáng kiến 

quy định tại Quyết định số 147/QĐ-SGDĐT) 

- Hồ sơ đề nghị thẩm định và công nhận sáng kiến gồm: (1) Tờ trình đề 

nghị thẩm định và công nhận sáng kiến; (2) danh sách tóm tắt sáng kiến; (3) sáng 

kiến; (4) Tóm tắt sáng kiến (theo mẫu) 

- Các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến về Văn phòng Sở 

trước ngày 15/3/2022.  

c) Tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng tại đơn vị 

- Các đơn vị tự tổ chức kiểm tra, chấm điểm, báo cáo thực hiện phong trào 

thi đua năm học; tổ chức bình xét thi đua và khen thưởng tại đơn vị trước ngày 

22/5/2022. 

- Các đơn vị nộp hồ sơ thi đua, khen thưởng cho Cụm trưởng trước ngày 

27/5/2022. 

d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cấp cụm 

- Cụm trưởng cụm thi đua sau khi trao đổi với các thành viên, thay mặt Sở 

GDĐT tổ chức đoàn kiểm tra và đánh giá thi đua tập thể và cá nhân của các đơn 
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vị trong cụm (thời gian, số lượng, thành phần đoàn kiểm tra do Cụm trưởng quyết 

định) đảm bảo công bằng, khách quan, trung thực (trong thành phần đoàn kiểm 

tra phải có thủ trưởng các đơn vị thành viên). Thời gian thực hiện từ 22/5 - 

27/5/2022. 

- Cụm trưởng triệu tập và chủ trì Hội nghị bình xét thi đua trong cụm  

Thời gian: hoàn thành trước 04/6/2022. 

Thành phần: Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Thư ký Hội đồng 

(hoặc chuyên viên phụ trách thi đua). Mời thành viên Hội đồng Thi đua, khen 

thưởng Sở GDĐT phụ trách cụm. 

Nội dung: Đánh giá về công tác thi đua năm học của các tập thể và cá nhân 

trong cụm; bình chọn và thống nhất đề nghị danh hiệu thi đua và khen thưởng các 

tập thể, cá nhân tiêu biểu; bình chọn cụm trưởng năm học tiếp theo. 

Lưu ý: Kết quả kiểm tra tại các đơn vị là căn cứ để đánh giá xếp loại. 

Trường hợp các đơn vị có số điểm ngang nhau đứng ở vị thứ 1, 2, 3 thì Cụm 

trưởng quyết định cho bỏ phiếu tín nhiệm để xếp loại. Cách thức tiến hành bỏ 

phiếu tín nhiệm do cụm trưởng quyết định. 

- Căn cứ vào kết quả xét thi đua của cụm, các đơn vị hoàn tất hồ sơ nộp 

cho cụm trưởng. 

- Cụm trưởng tổng hợp hồ sơ thi đua của cụm (các loại hồ sơ theo quy định 

và file dữ liệu); gửi về Văn phòng Sở GDĐT trước ngày 10/6/2022 

e) Tổ chức bình xét đơn vị dẫn đầu khối thi đua 

Khối trưởng tổ chức họp các cụm trưởng trong khối để bình chọn đơn vị 

tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của khối để đề xuất UBND tỉnh tặng 

Cờ thi đua. Gửi hồ sơ đề nghị của khối về Văn phòng Sở GDĐT trước 14/6/2022 

3. Hồ sơ thi đua, khen thưởng và trách nhiệm của cụm trưởng, khối 

trưởng, thủ trưởng các đơn vị 

Hồ sơ thi đua, khen thưởng gửi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành 

Giáo dục (cho vào hộp đựng hồ sơ) và file dữ liệu, gồm:  

a) Hồ sơ của cụm thi đua 

- Tờ trình của cụm trưởng và danh sách đề nghị công nhận danh hiệu thi 

đua, khen thưởng các tập tể, cá nhân trong cụm.  

Mỗi loại danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng lập một danh sách riêng, 

theo mẫu. Danh sách cá nhân, tập thể đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, đề 

nghị khen thưởng các cấp của mỗi đơn vị và của cụm được xếp theo thứ tự ưu 

tiên về thành tích từ 1 đến hết; đảm bảo tỷ lệ quy định.  

- Thống kê kết quả thi đua, khen thưởng (theo mẫu);  

- Biên bản họp đánh giá, xếp loại, đề nghị khen thưởng cuối năm học của cụm; 

 - Báo cáo thực hiện phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng của 

cụm (Đánh giá khái quát những lĩnh vực công tác đạt thành tích xuất sắc, những 
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lĩnh vực công tác còn hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của các đơn vị 

trong cụm và những đề xuất, kiến nghị với Sở GDĐT và cụm trưởng; đề xuất 

cụm trưởng năm học tiếp theo) và bảng chấm điểm thi đua của cụm.  

 - Bản thành tích của các tập thể và cá nhân được đề nghị công nhận danh 

hiệu thi đua và khen thưởng các cấp (theo mẫu). Các trường hợp đề nghị công 

nhận “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, tặng Cờ thi đua xuất sắc của tỉnh, tặng Bằng 

khen của Thủ tướng Chính phủ, tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước... 

nộp file scan, file mềm bản báo cáo thành tích, tóm tắt thành tích của tập thể, cá 

nhân. Riêng đề nghị công nhận “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” phải có thêm file scan, 

file mềm báo cáo 03 sáng kiến và báo cáo tóm tắt 01 sáng kiến được Hội đồng 

sáng kiến Sở GDĐT công nhận loại A. 

 Lưu ý:  

- Các văn bản đều sử dụng bảng mã Unicode, phông chữ Times New 

Roman, Size 14 và theo đúng biểu mẫu quy định. 

- Các đơn vị, các cụm phải nộp hồ sơ đúng thời gian, đúng tỷ lệ quy định. 

Thủ trưởng các đơn vị, cụm trưởng, khối trưởng chịu trách nhiệm trước Hội đồng 

Thi đua, khen thưởng Sở GDĐT về số lượng, tỷ lệ cá nhân, tập thể đề nghị công 

nhận các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng các cấp cũng như tính chính 

xác, trung thực trong báo cáo thành tích của các cá nhân, tập thể. Hội đồng Thi 

đua, khen thưởng Sở GDĐT chỉ nhận hồ sơ qua cụm, khối thi đua; không nhận 

các hồ sơ không đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn.  

b) Hồ sơ của khối thi đua 

- Biên bản họp khối thi đua bình chọn đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 

của khối (đề xuất tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh). 

- Tờ trình và tóm tắt thành tích của đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua.  

c) Các quy định khác về hồ sơ thi đua, khen thưởng  

Lập hồ sơ theo đúng mẫu đã được quy định ở Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng như sau: 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp cơ sở (Sở GDĐT): 01 bộ hồ sơ (tờ trình, biên 

bản, danh sách tóm tắt thành tích, báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể).  

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh: 02 bộ hồ sơ (tờ trình, biên bản, danh 

sách tóm tắt thành tích, báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể). Riêng đề nghị 

công nhận “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” phải có bản báo cáo tóm tắt sáng kiến và 01 

sáng kiến kinh nghiệm đã được công nhận loại A. 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp bộ: 02 bộ hồ sơ (Tờ trình, biên bản, báo cáo 

thành tích của tập thể, cá nhân; danh sách tóm tắt thành tích) 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Chính phủ: 05 bộ hồ sơ (tờ trình, biên 

bản, danh sách tóm tắt thành tích, báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể).  

- Hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng: 07 bộ hồ sơ (tờ trình, biên 

bản, danh sách tóm tắt thành tích, báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể).  
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Ngoài hồ sơ giấy phải gửi kèm file mềm của toàn bộ hồ sơ trình khen 

thưởng về Văn phòng Sở theo địa chỉ Email nội bộ (OMS). 

4. Một số lưu ý khác 

- Đơn vị được đề nghị công nhận thực hiện tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ năm 

học, đạt “Tập thể lao động tiên tiến” thì thủ trưởng đơn vị mới được xem xét 

khen thưởng trong năm học đó. 

- Không đề nghị khen thưởng trùng lắp giữa các hình thức khen thưởng 

(giấy khen, bằng khen, huân chương) cũng như khen thưởng của tổ chức Đảng, 

Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể cùng cấp. 

- Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu 

chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.  

Trên đây là hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-

2022. Sở GDĐT đề nghị các cụm thi đua, các phòng GDĐT, các đơn vị nghiên 

cứu, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thi đua của từng cụm và đơn vị, 

nhằm phát huy hiệu quả phong trào thi đua tại cơ sở, góp phần thực hiện tốt 

nhiệm vụ năm học 2021-2022.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ, liên hệ với Văn phòng 

Sở GDĐT (qua ông Phạm Hồng Yến, thư ký Hội đồng Thi đua, khen thưởng - 

ĐT: 0905.040.404).  
 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- CĐ Ngành GD; 

- Các phòng CMNV thuộc Sở; 

- Các Phòng GDĐT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP, TĐKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   Phạm Đăng Khoa 
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