PHÒNG GD&ĐT VĨNH CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TĐKT
______________

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________________________

Số: 148/HD-TĐKT

Vĩnh Châu, ngày 01 tháng 10 năm 2015

V/v sắp xếp tổ, cụm thi đua và quy
chế hoạt động của tổ, cụm thi đua theo
cụm của các đơn vị trường học trực
thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ 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 số 65/2014/NĐ-CP, ngày 01/7/2014 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của
Chính phủ 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 Thông tư số 07/2014/TT-BNV, ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính
phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thi đua, Khen
thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng,
Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính
phủ và Nghị định số 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. Danh sách Cụm thi đua
Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1
làm Trưởng cụm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường Mầm non
Lạc Hòa làm Phó trưởng cụm.
1. Tổ một: Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường Mầm non
Vĩnh Tân làm Tổ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường Mầm
non Hòa Đông làm Tổ phó. Tổ một gồm các đơn vị như sau:
1. Trường Mầm non 1/6;
2. Trường Mầm non Vĩnh Phước;
3. Trường Mầm non Vĩnh Phước 1;
4. Trường Mầm non Vĩnh Hiệp;
5. Trường Mầm non Phường 2;
6. Trường Mầm non Lạc Hòa;
7. Trường Mầm non Hòa Đông;
8. Trường Mầm non Khánh Hòa;
9. Trường Mầm non tư thục Búp Xen Xanh;
10. Trường Mầm non Lai Hòa;
11. Trường Mầm non Vĩnh Tân;
12. Trường Mầm non Vĩnh Hải.
2. Tổ hai: Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường Tiểu học Vĩnh
Phước 6 làm Tổ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường Tiểu
học Vĩnh Tân 2 làm Tổ phó. Tổ hai gồm các đơn vị như sau:
1. Trường Tiểu học Lai Hòa 1;
2. Trường Tiểu học Lai Hòa 2;
3. Trường Tiểu học Lai Hòa 3;
4. Trường Tiểu học Lai Hòa 4;
5. Trường Tiểu học Lai Hòa 5;
6. Trường Tiểu học Vĩnh Tân 1;
7. Trường Tiểu học Vĩnh Tân 2;
8. Trường Tiểu học Vĩnh Tân 3;
9. Trường Tiểu học Dân lập Tân Hưng;
10. Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1;
11. Trường Tiểu học Vĩnh Phước 2;
12. Trường Tiểu học Vĩnh Phước 3;
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13. Trường Tiểu học Vĩnh Phước 4;
14. Trường Tiểu học Vĩnh Phước 5;
15. Trường Tiểu học Vĩnh Phước 6;
16. Trường Tiểu học Vĩnh Phước 7.
3. Tổ ba: Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường Tiểu học 1
Phường 2 làm Tổ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường Tiểu
học 2 Phường 1 làm Tổ phó. Tổ hai gồm các đơn vị như sau:
1. Trường Tiểu học 1 Phường 1;
2. Trường Tiểu học 2 Phường 1;
3. Trường Tiểu học 3 Phường 1;
4. Trường Tiểu học 4 Phường 1;
5. Trường Tiểu học 1 Phường 2;
6. Trường Tiểu học 2 Phường 2;
7. Trường Tiểu học 3 Phường 2;
8. Trường Tiểu học 4 Phường 2;
9. Trường Tiểu học 6 Phường 2;
10. Trường Tiểu học Lạc Hòa 1;
11. Trường Tiểu học Lạc Hòa 2;
12. Trường Tiểu học Lạc Hòa 3;
4. Tổ bốn: Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường Tiểu học
Khánh Hòa 1 làm Tổ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường
Tiểu học Vĩnh Hiệp 2 làm Tổ phó. Tổ bốn gồm các đơn vị như sau:
1. Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1;
2. Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2;
3. Trường Tiểu học Vĩnh Hải 3;
4. Trường Tiểu học Vĩnh Hải 4;
5. Trường Tiểu học Vĩnh Hải 5;
6. Trường Tiểu học Vĩnh Hải 6;
7. Trường Tiểu học Dân lập Cảnh Thành;
8. Trường Tiểu học Hòa Đông 1;
9. Trường Tiểu học Hòa Đông 2;
10. Trường Tiểu học Hòa Đông 3;
11. Trường Tiểu học Khánh Hòa 1;
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12. Trường Tiểu học Khánh Hòa 2;
13. Trường Tiểu học Khánh Hòa 3;
14. Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 1;
15. Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 2;
5. Tổ năm: Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường Trung học
cơ sở Vĩnh Hải làm Tổ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường
Trung học cơ sở Châu Văn Đơ làm Tổ phó. Tổ năm gồm các đơn vị như sau:
1. Trường Trung học cơ sở Lai Hòa;
2. Trường Trung học cơ sở Vĩnh Phước 1;
3. Trường Trung học cơ sở Vĩnh Phước 2;
4. Trường Trung học cơ sở Châu Văn Đơ;
5. Trường Trung học cơ sở Phường 2;
6. Trường Trung học cơ sở Lạc Hòa;
7. Trường Trung học cơ sở Hòa Đông;
8. Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hiệp;
9. Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hải;
10. Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tân;
11. Trường Phổ thông cơ sở Dân lập Bồi Thanh;
II. Về quy chế hoạt động và bình xét thi đua
1. Những quy định chung
a) Các Tổ, Cụm thi đua, khen thưởng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch,
chương trình, nội dung, phương pháp tổ chức phát động phong trào thi đua giữa
các đơn vị trong tổ, cụm theo kế hoạch của Hội đồng thi đua, khen thưởng thị xã
và chủ trương, kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã, phòng Giáo dục và Đào
tạo nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu liên quan đến sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo
đã đăng ký giao ước thi đua trong năm học.
b) Các Tổ, Cụm có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình
thực hiện các phong trào thi đua, các nhiệm vụ được giao nhằm thúc đẩy phát
triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; tổng hợp bảng tự chấm điểm của các đơn
vị trong tổ, cụm để phục vụ cho công tác sơ kết, tổng kết và xem xét trình Chủ
tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định, xét
chọn các danh hiệu thi đua; trình đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc
Trăng xét khen thưởng và tặng thưởng cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.
2. Chế độ làm việc của các tổ, cụm
a) Việc điều hành hoạt động của các tổ, cụm do Tổ trưởng, Trưởng cụm
và viên chức giúp việc thực hiện theo kế hoạch.
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b) Trưởng và Phó trưởng cụm, Tổ trưởng và Tổ phó do các đơn vị chọn
trong Hội nghị tổng kết thi đua hàng năm học và phân công luân phiên theo năm
học.
c) Phó hiệu trưởng (hoặc viên chức) giúp việc cho Trưởng cụm hoặc Phó
trưởng cụm, Tổ trưởng và Tổ phó là người phụ trách công tác Thi đua khen
thưởng của các đơn vị trong tổ, cụm.
d) 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.
đ) Tổ phó và Phó trưởng cụm là người giúp việc cho Tổ trưởng, Trưởng
cụm, thay mặt Tổ trưởng, Trưởng cụm giải quyết những công việc của tổ, cụm
thi đua khi Tổ trưởng, Trưởng cụm vắng mặt. Giúp Tổ trưởng, Trưởng cụm
trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác Thi đua, khen thưởng năm
học của tổ, cụm để tổ chức phát động phong trào thi đua và công tác khen
thưởng phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị; nhằm thúc đẩy tình hình
phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của thị xã.
Tham gia xây dựng thang điểm cụ thể nhằm thực hiện tốt nguyên tắc
chính xác, công khai, công bằng, kịp thời trong khen thưởng, góp phần đẩy
mạnh các phong trào thi đua của các đơn vị.
Có trách nhiệm tổng hợp tình hình kết quả thực hiện phong trào thi đua
và nhiệm vụ sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo cả năm của các đơn vị trong tổ,
cụm thi đua, nhằm phục vụ tốt cho công tác sơ kết, tổng kết bình bầu thi đua,
khen thưởng và nhân điểm hình tiên tiến, các nhân tố mới của tổ, cụm thi đua.
e) Các thành viên trong tổ, cụm: Tham gia đầy đủ và đúng thành phần các
cuộc họp khi nhận được thư mời và gửi báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện
phong trào thi đua cả năm học và bảng tự chấm điểm thi đua của đơn vị theo các
nội dung, tiêu chí đã ký kết giao ước thi đua cho Tổ trưởng, Trưởng cụm.
3. Chế độ báo cáo
a) Các đơn vị phải báo cáo kết quả tổ chức, thực hiện các phong trào thi
đua và các chỉ tiêu giao ước thi đua cho Tổ trưởng, Trưởng cụm. Tổ trưởng,
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Trưởng cụm có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về Hội đồng Thi đua khen thưởng
phòng Giáo dục và Đào đạo, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng thị xã.
Khi chuẩn bị cho họp tổng kết tổ, cụm bình xét thi đua, yêu cầu mỗi đơn vị nộp
số lượng báo cáo kèm bảng chấm điểm thi đua (bộ hồ sơ) của đơn vị mình đủ để
cung cấp cho các thành viên trong tổ, cụm thi đua (mỗi thành viên 01 bộ hồ sơ);
đồng thời gửi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng phòng Giáo dục và Đào tạo,
Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng thị xã (mỗi nơi 01 bộ hồ sơ). Khi
tổ chức họp tổ, cụm phải mời Hội đồng Thi đua khen thưởng Phòng Giáo dục
và Đào tạo cùng dự.
b) Khi tổng kết tổ, cụm phải theo nguyên tắc khen thưởng là chính xác,
công khai, công bằng, kịp thời. Tổ trưởng, Trưởng cụm chủ trì tổ chức bình
chọn những đơn vị tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đăng ký giao ước
thi đua đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Chủ tịch UBND thị
xã Vĩnh Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng và công nhận các danh hiệu
thi đua.
Chỉ tiêu xét đề nghị khen thưởng cuối năm học 2015 - 2016 như sau:
1. Cụm các trường học: 01 Cờ Thi đua cho đơn vị hạng nhất và 04 Bằng
khen cho 04 đơn vị đồng hạng nhì.
a) Xét tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho các tập thể hoàn
thành tốt nhiệm vụ nhưng không quá 80% số tập thể có trong cụm thi đua.
b) Xét tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các đơn vị hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng không quá 50% số đơn vị đạt danh hiệu Tập thể
Lao động tiên tiến sau khi trừ số được tặng Cờ Thi đua và Bằng khen của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Tổ thi đua trong cụm: Mỗi Tổ bình chọn 01 đơn vị tiêu biểu nhất đề
nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo xét chọn 01
Cờ Thi đua cho đơn vị hạng nhất và 04 Bằng khen cho 04 đơn vị đồng hạng nhì.
a) Xét tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho các tập thể hoàn
thành tốt nhiệm vụ nhưng không quá 80% số tập thể có trong tổ thi đua.
b) Xét tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các đơn vị hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng không quá 50% số đơn vị đạt danh hiệu Tập thể
Lao động tiên tiến trong tổ sau khi trừ 01 đơn vị tiểu biểu nhất đề nghị Hội đồng
Thi đua, khen thưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo xét tặng Cờ Thi đua hoặc
Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Hình thức xếp hạng thi đua theo thứ tự điểm từ cao đến thấp, để làm cơ
sở đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng Phòng Giáo dục và Đào và Hội đồng
Thi đua khen thưởng thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, tỉnh khen tặng và
công nhận các danh hiệu thi đua theo quy định.
d) Trước ngày 31 tháng 5 năm 2016, Tổ trưởng, Trưởng cụm sẽ chủ trì, tổ
chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và bình bầu, suy tôn các danh hiệu thi
đua gửi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, gồm:
Bảng chấm điểm, xếp loại kết quả thi đua của từng đơn vị.
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Hồ sơ gồm: Biên bản họp tổ, cụm; Tờ trình đề nghị các danh hiệu, hình
thức khen thưởng; hồ sơ theo quy định tại Điều 23, Điều 24 và Điều 25 của Quy
định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND, ngày 15/5/2012
của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu; Mẫu viết thành tích theo quy định tại
Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 24/7/2012 của Chính phủ; mẫu viết báo cáo
đề tài sáng kiến theo quy định.
4. Quy định điểm trừ
a) Điểm thưởng: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng đơn vị tham dự đầy
đủ những cuộc họp do Tổ trưởng, Trưởng cụm tổ chức (nếu có) được cộng thêm
05 điểm/cuộc trong tổng số điểm sau khi chấm.
b) Điểm trừ
- Đơn vị gửi báo cáo 6 tháng trễ từ 01 ngày đến dưới 10 ngày bị trừ 05
điểm; gửi trễ từ 10 ngày đến dưới 15 ngày bị trừ 10 điểm; gửi trễ trên 15 ngày
coi như không gửi trừ 20 điểm.
- Đơn vị gửi báo cáo năm (kèm theo bảng chấm điểm) trễ từ 01 ngày đến
dưới 10 ngày bị trừ 10 điểm; gửi trễ từ 10 ngày đến dưới 15 ngày bị trừ 15
điểm, gửi trễ trên 15 ngày trở lên coi như không gửi và không xét thi đua.
- Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng đơn vị tham dự không đầy đủ những
cuộc họp do Tổ trưởng, Trưởng cụm tổ chức (nếu có) bị trừ 05 điểm/cuộc.
- Đơn vị có cá nhân lãnh đạo chủ chốt (Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ; Hiệu
trưởng và Phó Hiệu trưởng) bị kỷ luật từ hình thức “cảnh cáo” trở lên sẽ không
được xét tặng Cờ Thi đua và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên của trường bị kỷ luật từ hình thức
“cảnh cáo” trở lên sẽ bị hạ một bậc thi đua.
5. Quy định không xét khen thưởng
- Các đơn vị không tham gia đăng ký chỉ tiêu và ký kết giao ước thi đua
trong năm;
- Gửi báo cáo không trung thực bị thành viên trong tổ, cụm phát hiện;
- Không gửi báo cáo tổng kết phong trào thi đua trong năm (hoặc gửi trễ
trên 15 ngày);
- Có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm Luật Giao
thông đường bộ và Luật Giao thông đường thủy nội địa;
- Các đơn vị có biểu hiện vi phạm quy định Nhà nước trong quá trình
thanh tra, kiểm tra.
- Viên chức vi phạm pháp luật Nhà nước từ Khiển trách trở lên không xét
thi đua cho đơn vị đó.
- Hiệu trưởng nếu báo cáo trễ 10 lần/năm học trở lên thì không xét thi đua
cho hiệu trưởng.
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Các tổ, cụm thi đua tiến hành xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi
đua, bảng giao ước thi đua, Quy chế hoạt động bình xét, chấm điểm thi đua và
thang điểm thi đua năm học 2015 - 2016 và gửi 02 bộ hồ sơ đăng ký của tổ, cụm
thi đua về Hội đồng Thi đua, khen thưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo trước
ngày 20/10/2015 để tổng hợp báo cáo về Thường trực Hội đồng Thi đua, khen
thưởng thị xã theo qui định.
Trên đây là một số nội dung quy định sắp xếp, chia tổ, cụm thi đua,
hướng dẫn kế hoạch hoạt động của các tổ, cụm thi đua và quy trình bình xét thi
đua năm học 2015 - 2016. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì khó
khăn, vướng mắc hoặc có phát sinh mới đề nghị Tổ trưởng, Trưởng cụm, các
thành viên trong tổ, cụm liên hệ với Hội đồng Thi đua, khen thưởng Phòng Giáo
dục và Đào tạo, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng thị xã để trao đổi
và được hướng dẫn thêm.

Nơi nhận:
-Như trên;
-TT.HĐ TĐKT thị xã;
(Phòng Nội vụ)
-Lưu TTHĐTĐKT Phòng.

TM.HỘI ĐỒNG TĐKT PHÒNG GD&ĐT
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Lê Văn Vui
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