UBND THỊ XÃ VĨNH CHÂU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO
Số: 147/PGDĐT-TĐKT
V/v hướng dẫn Thi đua, khen
thưởng năm học 2015-2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Châu, ngày 02 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.
Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 24/7/2012 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ
về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-UBND, ngày 22/01/2015 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Ban hành Quy chế về tổ chức cụm, khối và bình xét
thi đua, khen thưởng cụm, khối trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ- UBND ngày 25 tháng 3 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Ban hành quy định về công tác Thi đua, khen
thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ- UBND ngày 07 tháng 5 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu Ban hành quy định về công tác Thi đua, khen
thưởng trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu;
Hội đồng Thi đua khen thưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Vĩnh Châu
phân chia cụm, tổ thi đua, hướng dẫn quy chế hoạt động của cụm, tổ thi đua và
bình xét thi đua, khen thưởng, đề cử các Trưởng, Phó trưởng cụm, Tổ trưởng, Tổ
phó các tổ năm học 2015 - 2016 của các đơn vị trường học trực thuộc phòng Giáo
dục và Đào tạo thị xã Vĩnh Châu như sau:
I. Về Thi đua “Hai tốt ”
1. Nguyên tắc thi đua:
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- Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ được giao, các cá nhân; đơn vị “Tự
nguyện, tự giác” đăng ký thi đua cho các danh hiệu “cá nhân”; “ Danh hiệu tập
thể” (Theo biểu mẫu đã gửi cho các trường).
- Danh sách đăng ký thi đua của các cá nhân phải được “Công khai” trong
đơn vị, nộp báo về Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn qui định.
2. Về cơ sở đánh giá, xếp loại thi đua:
Cơ sở để đánh giá xếp loại thi đua “Hai tốt” đối với công chức, viên chức
năm học 2015-2016. Cụ thể:
- Căn cứ Mục 6, Điều 39,40,41,42,43,44 Luật Viên chức số 58/2010/QH12,
ngày 15 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng 6 năm 2015 của
Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức,
* Một số điểm cần lưu ý:
- Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những
người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người trong chiến
đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của
cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động
tiến tiến”, “chiến sỹ tiên tiến”.
- Cá nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả từ loại
khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với
thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”,
“Chiến sỹ tiên tiến”.
- Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá
trở lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến
sỹ tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
khác.
- Đối với cá nhân thuyên chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm xem
xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến” trên cơ sở có ý
kiến xác nhận của đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ
từ 6 tháng trở lên).
* Những trường hợp không xét thi đua, Khen thưởng:
Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến” cho các
trường hợp:
1.Tập thể, cá nhân không đăng ký thi đua;
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2. Công chức, viên chức, người lao động mới tuyển dụng dưới 10 tháng;
3. Cơ quan đơn vị mới thành lập, thời gian hoạt động chưa đủ một năm (12
tháng);
4. Trong một năm nếu nghỉ việc trên 40 ngày làm việc trở lên (trừ trường
hợp nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước và những người có hành
động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người trong chiền đấu, phục vụ
chiến đấu bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của y tế);
5. Những tập thể, cá nhân bị xử phạt hành chính, đang xem xét xử lý kỷ luật
hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;
6. Đơn vị có lãnh đạo chủ chốt bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì
không xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho tập thể đơn vị nhưng tập thể
nhỏ trong đơn vị vẫn được tham gia xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng.
7. Hiệu trưởng báo cáo trễ từ 10 lần/năm học thì không xét thi đua cho hiệu
trưởng.
8. Học sinh được xét lên lớp vào cuối năm học nhưng năm sau xuống lớp
học lại thì không xét thi đua cho đơn vị đó ở năm học tiếp theo.
3. Quy trình đánh giá, xếp loại:
(Thực hiện theo Luật Viên chức và Nghị định số 56/2015/NĐ-CP)
4. Kế hoạch thời gian và Quy trình xét Thi đua, khen thưởng năm học
2015-2016:
Địa điểm - Người thực
Thời gian
Nội dung
Ghi chú
hiện
Nộp báo cáo sáng kiến cải tiến
kỹ thuật của Hiệu trưởng - Phó
Ngày
Hiệu trưởng có đăng ký danh Người nhận: Triệu
23/5/2016 hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở đầu Ngọc Huy
năm học (đính kèm theo danh
sách đăng ký) về PGD&ĐT.
Hội trường PGD&ĐT- Họp Hội
Họp Hội đồng và tổ chức xét Thành viên Hội đồng đồng xét vào
Ngày 25sáng kiến cải tiến kỹ thuật của xét sáng kiến cải tiến lúc 7 giờ 30
29/5/2016
Hiệu trưởng - Phó Hiệu trưởng. kỹ thuật của phòng phút, ngày
GD&ĐT.
25/5/2016
Các trường tổ chức xét báo cáo Tại các đơn vị trường Ngày 26,
sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Hội đồng xét sáng kiến
27/5/2016
giáo viên, nhân viên có đăng ký cải tiến kỹ thuật của
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Ngày 30,
31/5/2016

Nộp về
Phòng
GD&ĐT
vào ngày
03/6/2016

danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trường.
đầu năm học.
- Các tổ họp xét thi đua:
+ Địa điểm họp xét tại điểm
trường của các tổ trưởng.
* Quy trình:
- Các đơn vị trong tổ kiểm tra
chéo (dựa trên bảng tổng hợp
xếp loại thi đua, báo cáo danh
sách chuẩn nghề nghiệp giáo
viên của từng trường; trên cơ sở Các Tổ - tại các đơn vị
này đề nghị xét tặng danh hiệu
trường của các tổ
cá nhân LĐTT).
trưởng.
- Họp xét các danh hiệu của tổ.
(Các đơn vị tự đánh giá theo nội
dung - thang điểm đã được quy
định; trên cơ sở này đề nghị
danh hiệu cụm: TT LĐTT
(80%); TT LĐXS (50% của
LĐTT), Bằng khen UBND tỉnh,
Bằng khen Chính phủ)).
1. Biên bản họp xét đánh giá,
xếp loại thi đua - Năm học
2015-2016.
2. Bảng Tổng hợp xếp loại thi
đua năm học 2015-2016 (Có
mẫu kèm theo).
3. Phiếu đánh giá công chức,
chuẩn nghề nghiệp của hiệu
trưởng 01 bản/người) và biểu
tổng hợp đánh giá công chức,
Người nhận: Triệu
chuẩn nghề nghiệp của toàn
Ngọc Huy
trường (có mẫu kèm theo).
4. Danh sách công chức, viên
chức đề nghị các danh hiệu:
LĐTT, CSTĐCS, CSTĐ tỉnh,
Bằng khen UBND tỉnh, Bằng
khen Thủ tướng, … (có mẫu
đính kèm)
5. Hồ sơ đề nghị các danh hiệu
thi đua tập thể của các tổ. Tổ xét
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các danh hiệu thi đua của Tập
thể: TT LĐTT, TT Lao động
xuất sắc, Bằng khen tập thể của
UBND tỉnh (đạt 02 năm liên tục
TT Lao động xuất sắc), Bằng
khen Chính phủ, Huân chương
lao động hạng 3 (căn cứ theo
Nghị định số 65/2014/NĐ-CP,
ngày 01/7/2014).
Ngày
06/6/2016

Ngày 07,
08/6/2016
Ngày 10/62016

Hội trường PGD&ĐTHọp Hội đồng Thi đua, Khen Thành viên Hội đồng
thưởng của Phòng GD&ĐT
TĐ-KT của Phòng
GD&ĐT
Thông báo kết quả xét Thi đua,
khen thưởng trên Website của
Lãnh đạo phòng
PGD&ĐT; nhận ý kiến phản hồi
GD&ĐT
từ các đơn vị trường.
Nộp hồ sơ Thi đua, khen thưởng
Hội đồng TĐ-KT
của ngành về Thường trực Hội
Phòng GD&ĐT
đồng TĐ-KT thị xã.

II. Về thi đua tổ, cụm:
Thực hiện theo hướng dẫn về việc sắp xếp tổ, cụm thi đua Phòng Giáo dục
và Đào tạo ngày 01 tháng 10 năm 2015 của các đơn vị trường học trực thuộc
Phòng Giáo dục và Đào tạo.
* Lưu ý:
- Tổ trưởng, Trưởng cụm chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thi đua, khen
thưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Thi đua, khen thưởng thị xã Vĩnh
Châu về tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đăng ký
đầu năm học và công tác bình xét khen thưởng, xây dựng chương trình, kế hoạch
tổ chức hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua của các đơn vị trong tổ, cụm.
Chủ trì và chuẩn bị nội dung các cuộc họp của tổ, cụm. Thống nhất xây dựng thang
điểm thi đua sát với đặc điểm của tổ, cụm. Tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa
các đơn vị trong tổ, cụm tại hội nghị tổng kết năm của tổ, cụm.
Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá bình chọn, xếp hạng thi đua các
đơn vị trong tổ, cụm. Tổng hợp báo cáo kết quả thi đua của tổ, cụm theo định kỳ
vào cuối học kỳ một và cuối năm học về Hội đồng thi đua khen thưởng phòng Giáo
dục và Đào tạo; Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng thị xã Vĩnh Châu.
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- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký thi đua tổ, cụm nộp về Phòng Giáo dục và
Đào tạo trước ngày 20/10/2015.
III. Các Hội thi Phòng Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức trong năm
học 2015-2016:
+ Cấp học mầm non: Hội thi Bé với An toàn giao thông; Hội thi “Bé khỏe,
bé ngoan” thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã.
+ Cấp học tiểu học: Hội thi “Giáo viên dạy giỏi”; Hội thi “Viết chữ đẹp học
sinh”; Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về “An toàn giao thông đường bộ”;
Bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường...
+ Cấp học Trung học cơ sở: Phong trào “Giáo viên dạy giỏi”; “Văn hay chữ
tốt”; “Giải toán trên máy tính bỏ túi”; “Học sinh giỏi” các môn văn hóa; giải toán
Tiếng Anh trên Internet; Thi “Vận dụng kiến thức chuyên môn”; Hội thi “Sáng tạo
thiếu niên Nhi đồng” tiểu học, trung học cơ sở. Ngoài ra còn có các kỳ thi, phong
trào được tổ chức theo phát động của ngành.
+ Giáo dục dân tộc: Thi “Viết chữ đẹp” cấp tiểu học, học sinh giỏi cấp trung
học cơ sở.
* Tổ chức “Hội khỏe Phù đổng”.
Rất mong Hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện tốt tinh thần công văn
này.
TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận:
- LĐ, CC Phòng;
- Như kính gửi;
- Website Phòng;
- Lưu: VT-TĐ,KT.

(đã ký)

Lê Văn Vui
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