
Phụ lục 

NỘI DUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA NĂM HỌC 2021 -2022 

ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ  
 

(Kèm theo Công văn số       /SGDĐT-VP ngày     /12/2021 của Sở GDĐT Đắk Lắk) 
 

TT Nội dung tiêu chí 
Điểm 

chấm 

Đơn vị tự 

chấm điểm 

Cụm TĐ 

chấm điểm 

1 

Tuyên truyền, phổ biến, học tập Nghị quyết của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước; giáo dục pháp luật; thực hiện 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; quy định của ngành. 

3     

2 

Xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế làm việc tại cơ 

quan, đơn vị; quy chế dân chủ; quy chế văn hóa công sở; 

quy chế ứng xử văn hóa trường học; xây dựng cơ quan, đơn 

vị văn hóa. 

3     

3 

Xây dựng, thực hiện kế hoạch, chương trình dạy học, giáo 

dục linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid -19 và 

điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; đảm bảo thực hiện 

đủ, đúng nội dung chương trình và kế hoạch thời gian năm 

học 

3     

4 

Triển khai tốt phần mềm cơ sở dữ liệu ngành, các phần mềm 

quản lý, dạy học; hội họp, tập huấn trực tuyến; sổ điểm điện 

tử, học bạ điện tử; cổng/trang thông tin điện tử. 
3     

5 

Khai thác hiệu quả kho học liệu số chia sẻ dùng chung: bài 

giảng điện tử, sách giáo khoa điện tử và các học liệu khác để 

phục vụ cho hoạt động dạy học. Tổ chức tốt dạy học trực 

truyến, dạy học trên truyền hình trong điều kiện ứng phó với 

dịch Covid -19 

3     

6 

Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, thực hiện đúng các 

khoản thu theo quy định, không có tình trạng “lạm thu”. 

Tranh thủ các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước huy động 

xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật, trong thiết bị dạy học đảm 

bảo phuc vụ tốt nhiệm vụ dạy học 

3     

7 

Xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp. Quản lý sử dụng có 

hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học không để xảy 

ra mất mát, lãng phí; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, 

trật tự, phòng chống cháy nổ, thiên tai tại cơ quan, đơn vị 

3     

8 

Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ. Đẩy mạnh cải cách 

hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và 

bưu chính công ích; nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân, 

có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính. 

3     

9 

Có giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt trong quản 

lý, giáo dục học sinh, sinh viên; tăng cường giáo dục nhà 

trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội 
3     



TT Nội dung tiêu chí 
Điểm 

chấm 

Đơn vị tự 

chấm điểm 

Cụm TĐ 

chấm điểm 

10 

Đổi mới căn bản phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, 

giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người 

học; vận dụng có hiệu quả những thành tố tích cực của các 

mô hình dạy học tiên tiến; học sinh, sinh viên tích cực, chủ 

động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện. 

3     

11 
Thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018/ 

chuẩn bị các điều kiện để thực hiện CTGDPT 2018 
3     

12 

Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh; đổi mới 

phương thức tuyển sinh đầu cấp lớp. Tổ chức các kỳ thi an 

toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 
3     

13 

Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động 

tư vấn, trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống cho 

học sinh, sinh viên 
3     

14 

Tổ chức giáo dục hướng nghiệp, phân luồng có hiệu quả; 

thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây 

dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 
3     

15 

Thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học 

ngoại ngữ;  triển khai hiệu quả dạy học tiếng Anh hệ 10 

năm, đảm bảo 100% giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn theo quy 

định 

3     

16 

Triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống 

cho học sinh, sinh viên; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về 

đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa học đường. 

3     

17 

Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; chất lượng giáo 

dục đại trà, giáo dục học sinh dân tộc thiểu số; thực hiện tốt 

công tác tuyển sinh, công tác huy động học sinh ra lớp; giảm 

tỷ lệ học sinh bỏ học; tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT. 

3     

18 
Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn (kết quả 

các Kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi các cấp) 
3     

19 
Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công 

tác khuyến học, khuyến tài; xây dựng xã hội học tập 
3     

20 

Bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và phòng, 

chống tai nạn thương tích, đuối nước; phòng, chống bạo lực 

học đường. 
3     

21 
Triển khai thực hiện tốt công tác y tế trường học, các biện 

pháp phòng, chống Covid - 19 và các dịch bệnh truyền 

nhiễm khác. 

3     

22 

Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu 

trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực 

hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện đánh 

giá chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục theo quy định 

3     



TT Nội dung tiêu chí 
Điểm 

chấm 

Đơn vị tự 

chấm điểm 

Cụm TĐ 

chấm điểm 

23 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức 

nghề nghiệp, tác phong và tư cách của đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý; nâng cao trách nhiệm người đứng đàu đơn vị 

; thực hiện nghiêm túc văn hóa công sở và đạo đức công vụ, 

chấn chỉnh các hành vi phạm đạo đức nhà giáo. 

3     

24 

Tạo điều kiện và khuyến khích nhà giáo, học sinh, sinh viên 

tham gia nghiên cứu khoa học để có sáng kiến, giải pháp 

công tác, công trình, dự án nghiên cứu khoa học thiết thực, 

có giá trị và hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng ở huyện, tỉnh. 

Có các hoạt động thiết thực hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi 

nghiệp, có các dự án, ý tưởng khởi nghiệp dự án khoa học 

kỹ thuật sáng tạo của học sinh, sinh viên mang lại hiệu quả 

thiết thực, đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia. 

3     

25 

Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo sự đồng 

thuận của xã hội về đổi mới giáo dục. Đẩy mạnh truyền 

thông nội bộ. Thực hiện nghiêm túc Quy chế phát ngôn, quy 

chế ứng xử văn hóa trên mạng xã hội. 

3     

26 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý 

nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo. 

Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ; Thực hiện việc công 

khai đối với cơ sở giáo dục theo quy định 

3     

27 

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua thiết thực, đạt hiệu quả 

cao; khuyến khích được tập thể, cá nhân tự nguyện tham gia 

phong trào thi đua; các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật. Tham 

gia tích cực và đạt kết quả tại các hoạt động cấp tỉnh. Tổ 

chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. 

3     

28 

Tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng; hỗ trợ 

GV/HS có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid -19; 

tham gia tích cực, hiệu quả Chương trình “Sóng và máy tính 

cho em”… 

3     

29 

Thực hiện đầy đủ, có chất lượng, đúng tiến độ các báo cáo, 

thống kê định kỳ, báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất 

theo quy định. 
3     

30 
Nâng cao chất lượng họat động của tổ chức cơ sở Đảng, 

Đoàn thể. 
3     

 
TỔNG ĐIỂM 90 

  

- Điểm chấm các tiêu chí thi đua:  .................  

- Điểm thưởng: .......... (Lý do:... ................... ) 

- Điểm trừ: ............ (Lý do:... ........................ ) 

- Tổng số điểm đạt được:  ..............................   
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