UBND TỈNH ĐĂK NÔNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số:
/SGDĐT-VP
V/v Hướng dẫn công tác Thi đua,
Khen thưởng năm học 2019-2020

Đăk Nông, ngày

Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trường THCS và THPT Trương Vĩnh Ký,
Năm học 2019-2020 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW
ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá
XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và
học” giai đoạn 2016-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện đăng ký
thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2019-2020 như sau:
I. Nội dung thi đua
Năm học 2019-2020 tiếp tục triển khai 6 phong trào thi đua cụ thể:
- Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 20162020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động;
- Phong trào thi đua “Đắk Nông chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại
phía sau”;
- Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông”;
- Phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”;
- Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Đắk Nông hội nhập và phát triển”;
- Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục tỉnh Đắk
Nông thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”.
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của ngành, Kế hoạch số
501/KH-SGDĐT ngày 18/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phát động phong
trào thi đua năm 2019, Kế hoạch số 02/KH-SGDĐT ngày 05/8/2019 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên
chức ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn
2019-2025 và tình hình thi đua của địa phương, các đơn vị cụ thể hóa thành những
chương trình hành động, những chỉ tiêu phấn đấu tạo nên phong trào thi đua sôi nổi
trong từng đơn vị. Lồng ghép các phong trào thi đua nêu trên vào phong trào thi
đua “Dạy tốt, học tốt” để hoàn thành hiệm vụ năm học.

Các đơn vị trực thuộc Sở, trường THCS và THPT Trương Vĩnh Ký (gọi tắt là
các cơ sở giáo dục) tiến hành xây dựng các chỉ tiêu thi đua để các tập thể, cá nhân
đăng ký (ưu tiên, bồi dưỡng đối tượng là cán bộ, viên chức người dân tộc). Lập
danh sách đăng ký gửi về thường trực thi đua khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo
để tổng hợp, thời gian đăng ký từ tháng 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 2019 để Hội
đồng thi đua Sở Giáo dục và Đào tạo đăng ký với Hội đồng thi đua cấp tỉnh (cá
nhân, tập thể ngay từ đầu không đăng ký thi đua, cuối năm sẽ không được xét);
mẫu đăng ký ở phụ lục 2.
II. Căn cứ để đăng ký các danh hiệu thi đua
1. Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc
hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2004; văn bản số 16/VBHN-VPQH ngày
13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất các luật về thi đua, khen thưởng;
2. 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;
3. Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục (áp dụng để
xét khen thưởng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và đề
nghị xét “Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục”;
4. Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Đăk

Nông Ban hành quy định về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa
bàn tỉnh Đăk Nông;
5. Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Đăk

Nông Ban hành quy định tổ chức hoạt động của cum, khối thi đua tỉnh Đắk
Nông.
III. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
1. Danh hiệu Thi đua:
+ Cấp Sở Giáo dục và Đào tạo: Danh hiệu Lao động tiên tiến, Danh hiệu
Chiến sĩ thi đua cơ sở; danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến.
+ Cấp tỉnh: Chiến sỹ thi đua tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua tỉnh.
+ Chính phủ: Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Cờ thi đua Chính phủ.
2. Hình thức khen thưởng
+ Gấy khen: Giám đốc Sở tặng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong các
phong trào thi đua, gồm khen đột xuất, khen sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua
và theo năm học.
+ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Khen đột xuất, khen theo chuyên đề,
khen theo năm học cho các tập thể, cá nhân đủ điều kiện.
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+ Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo: tặng cho các tập thể, cá nhân, có
thành tích trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” theo năm
học và theo các phong trào khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.
+ Bằng khen của Chính phủ: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các
tập thể, cá nhân đủ điều kiện theo quy định.
+ Các hình thức khen thưởng cấp nhà nước: Huân, huy chương các loại.
3. Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
IV. Số lượng đề nghị xét Thi đua, khen thưởng
1. Số cá nhân đề nghị xét công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến không quá
60% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đối với tập
thể được đề nghị xét danh hiệu Lao động tiên tiến.
2. Số cá nhân đề nghị xét công nhận danh Lao động tiên tiến không quá 80%
tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đối với Tập thể
được đề nghị xét danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
3. Chiến sỹ thi đua cơ sở không quá 15% tổng số cán bộ, giáo viên người lao
động của đơn vị đề nghị xét công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến.
4. Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Tập thể Tổ/phòng trong các đơn vị trực thuộc đề nghị tặng Giấy khen phải
có ít nhất 5 cá nhân trở lên, phải có thành tích nổi bật trong năm học.
Số lượng đề nghị:
- Tập thể trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, đề nghị 2 Tổ/phòng;
- Tập thể trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đề nghị 1 Tổ/phòng;
b) Cá nhân: phải có thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua đã nêu ở
trên; phải nêu thành tích đạt được khi thực hiện phong trào đó trong năm học năm
học.
Số lượng đề nghị:
- Tập thể trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, đề nghị không quá 4
cá nhân;
- Tập thể trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đề nghị không quá 2 cá nhân;
V. Quy định khối thi đua các đơn vị trực thuộc Sở
+ Khối thi đua: 3 khối thi đua, có phụ lục 1 kèm theo.
+ Khối trưởng thi đua: trường THPT Krông Nô, Trường THPT Nguyễn Du
và trường PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jút.
+ Chức năng, nhiệm vụ của Khối trưởng
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1. Chủ trì các cuộc họp khối (2 lần/năm), bổ sung bảng điểm thi đua của khối
trên cơ sở bảng điểm của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Sở GDĐT, xây dựng kế
hoạch thi đua của khối; tổng hợp các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
các thành viên của khối trong năm học và trình Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Sở
xem xét.
2. Tổ chức họp bình xét, trên cơ sở bảng điểm tự chấm của các đơn vị trong
khối, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trong khối, đề nghị tập
thể lao động xuất sắc, bỏ phiếu bình xét chọn đơn vị dẫn đầu khối đề nghị tặng Cờ
thi đua của UBND tỉnh.
VI. Về công nhận sáng kiến cấp cơ sở các đơn vị trực thuộc
Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ các quy định về sáng kiến tại Thông tư số
18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng
dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định
số 13/201/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ; Quyết định số 2246/QĐ/UBND
ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về xét
sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tổ chức xét và công nhận sáng kiến cấp cơ
sở các đơn vị trực thuộc vào tháng 3 năm 2020.
Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn chi tiết về công nhận sáng kiến,
xét sáng kiến theo các quy định hiện hành.
VII. Xét tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phong trào thi
đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”
- Kết thúc năm học, các đơn vị trực thuộc giới thiệu tập thể, cá nhân có thành
tích xuất sắc về đổi mới sáng tạo trong dạy và học, kèm theo minh chứng, sản
phẩm quy định tại công văn số 36282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2017 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới,
sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020 gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo
xem xét đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.
- Số lượng đề nghị:
+ Tập thể trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, đề nghị không quá 2
cá nhân;
+ Tập thể trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đề nghị không quá 1 cá nhân;
VIII. Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
Thực hiện theo Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.
Thời gian gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo: trước ngày 15 tháng 5 hàng năm.
IX. Hội nghị điển hình tiên tiến
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Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các đơn vị trực
thuộc Sở vào Quý 1 năm 2020; sẽ có Kế hoạch riêng tổ chức Hội nghị này. Các
đơn vị tiến hành rà soát, sơ kết phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 của đơn vị
mình, bình xét chọn cá nhân, tập thể đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên dương.
X. Tổ chức thực hiện
1. Các đơn vị trực thuộc Sở
- Phổ biến, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Bộ GDĐT, của
UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng để tất cả cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động trong đơn vị biết và thực hiện.
- Bố trí nhân sự phụ trách công tác thi đua, cử 1 lãnh đạo phụ trách, tăng
cường sự lãnh đạo của cấp ủy theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014
của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
- Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức,người lao động đăng ký thi đua;
thực hiện tốt công tác đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức theo Nghị
định 56/2014/NĐ-CP, Nghị định 88/2018/NĐ-CP và đánh giá tập thể theo Quy
định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị đối với tập thể.
2. Văn phòng Sở, cơ quan thường trực thi đua Sở Giáo dục và Đào tạo theo
dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện hướng dẫn này, tổng hợp và tham mưu lãnh đạo
Sở xét khen thưởng vào cuối năm học.
Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực
thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện, góp phần đưa phong trào thi đua của ngành
đi vào nề nếp, có tác dụng và đạt hiệu quả cao. Trường hợp có vấn đề gì phát sinh
hoặc chưa rõ cần liên hệ thường trực hội đồng thi đua khen thưởng của ngành để
cùng giải quyết./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên (thực hiện);
- Ban TĐ-KT tỉnh (báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng chức năng Sở (phối hợp);
- Lưu VP.
Ký bởi: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Cơ quan: , Tỉnh Đắk
Nông

Nguyễn Văn Toàn
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Phụ lục 1
DANH SÁCH
CÁC KHỐI THI ĐUA ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

TT

Khối thi
đua

1

Khối
THPT 1
(12 đơn
vị)

2

Khối
THPT 2
(11 đơn
vị)

3

Khối thi
đua số 4
(10 đơn
vị)

Các đơn vị thuộc khối
1. THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
2. THPT Chu Văn An
3. THPT Đắk Song
4. THPT Trần Hưng Đạo
5. THPT Đắk Mil
6. THPT Phan Chu Trinh
7. THPT Phan Bội Châu
8. THPT Krông Nô
9. THPT Phạm Văn Đồng
10. THPT Trường Chinh
11. THPT Quang Trung
12. THPT Nguyễn Tất Thành
1. THPT Nguyễn Du
2. THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
3. THPT Lê Quý Đôn
4. THPT Nguyễn Đình Chiểu
5. THPT Lê Duẩn
6. THPT Đắk Glong
7. THPT Phan Đình Phùng
8. THPT Trần Phú
9. THPT Hùng Vương
10. THPT Gia Nghĩa
11. THCS và THPT Trương Vính Ký
1. THPT DTNT N’Trang Lơng
2. PTDTNT THCS và THPT huyện Đắk Glong
3. PTDTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp
4. PTDTNT THCS và THPT huyện Tuy Đức
5. PTDTNT THCS và THPT huyện Đắk Song
6. PTDTNT THCS và THPT huyện Đắk Mil
7. PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jút
8. PTDTNT THCS và THPT huyện Krông Nô
9. Trung tâm GDTX-NN, Tin học tỉnh
10. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa
nhập tỉnh

Khối trưởng

Trường THPT
Krông Nô
(Xét đề nghị 5
Tập thể Lao
động xuất sắc)

Trường THPT
Nguyễn Du
(Xét đề nghị 4
Tập thể Lao
động xuất sắc)

Trường
PTDTNT
THCS và
THPT huyện
Cư Jút
(Xét đề nghị 4
Tập thể Lao
động xuất sắc)

Phụ lục 2:
BẢNG ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA
Năm học 2019-2020
A. Danh hiệu thi đua
I. Danh hiệu thi đua tập thể
TT

Tên tập thể
Trường A

Danh hiệu thi đua
Tập thể Lao
Tập thể Lao
Cờ thi đua
động tiên tiến động xuất sắc UBND tỉnh
X
X
X

Chính
phủ

II. Danh hiệu thi đua cá nhân
Danh hiệu thi đua
TT

Ông
/Bà

Họ và tên

1

Ông

Nguyễn Văn A

2

Bà

Nguyễn Thị B

3

...

Chức
vụ
Hiệu
trưởng
Giáo
viên

Lao
động
tiên tiến

CSTĐ
cơ sở

CSTD
tỉnh

X

X

X

X

X

X

CSTĐ
toàn
quốc

X

B. Hình thức khen thưởng
Đối với tập thể trường
TT

Tên tập thể
Trường A

Bằng khen
Bằng khen UBND tỉnh Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
X
X

Đối với tập thể Tổ/phòng (Giấy khen)
Thành tích nổi bật đạt được trong năm
TT
Tên tập thể
học
1
Tổ Ngữ văn, trường THPT A
2
...
Đối với cá nhân (Giấy khen)
Ông/
TT
Họ và tên
Bà
1
Ông Nguyễn Văn A
2
Ông ...

Thành tích nổi bật đạt được trong các phong
trào thi đua đạt được của năm học

