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V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen
thưởng năm học 2021-2022

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX.

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021 – 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) hướng dẫn triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021 –
2022 với các nội dung chính như sau:
I. Các căn cứ hướng dẫn thực hiện
- Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; 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 Thủ tướng Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc quy
định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017
của Chính phủ; Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ về
Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV.
- Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ GDĐT về Hướng
dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;
- Kế hoạch số 871/KH-BGDĐT ngày 20/8/2019 của Bộ GD&ĐT Triển khai
thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn
hóa công sở” trong ngành Giáo dục giai đoạn 2019 – 2025; Quyết định số
2821/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực
hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện
văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025;
- Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh Nghệ
An ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
- Kế hoạch số 1374/KH-BGDĐT ngày 02/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo và Kế hoạch số 58/KH-SGD&ĐT ngày 12/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc 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.
II. Tổ chức các phong trào thi đua
1. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua thường xuyên
Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ
được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện tốt công việc
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hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đối
tượng thi đua thường xuyên (và cả chuyên đề) là cán bộ, giáo viên, nhân viên,
người lao động trong một tập thể, các tập thể trong cùng đơn vị hoặc giữa các đơn
vị có chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc tương đồng nhau.
Các phòng giáo dục đào tạo có thể chia các đơn vị trực thuộc thành các cụm
để phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua và bình xét thi đua.
Các cơ sở giáo dục căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, mục đích, yêu cầu, mục
tiêu, các chỉ tiêu cụ thể được xác định thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên
chức và người lao động đầu năm học để phát động phong trào thi đua, đăng ký thi
đua. Kết thúc năm học, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành tổng kết và
bình xét các danh hiệu thi đua theo quy định.
Việc tổ chức phong trào thi đua thường xuyên phải gắn với nhiệm vụ chính
trị, xác định rõ mục đích, yêu cầu, mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và được triển khai
thực hiện tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc theo cụm, khối thi đua để phát động
phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua và triển khai phong trào thi đua.
2. Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua theo chuyên đề
2.1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong
quản lý, giảng dạy và học tập”
Quán triệt, tuyên truyền, phát động thi đua theo các nội dung của Kế hoạch
số 58/KH-SGD&ĐT, ngày 12/01/2021 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện Phong
trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo
dục tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Trong năm học 2021-2022 cần tập trung
triển khai tốt một số nội dung sau:
- Xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Phong trào thi đua,
trong đó các tiêu chí thi đua phải gắn với các nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết số
29-NQ/TW và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Tiếp tục triển khai tốt các Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ
GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát động, đặc biệt là phong trào thi đua
“Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng
đại dịch COVID-19”, với các nội dung cụ thể:
+ Thi đua thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác
phòng, chống đại dịch COVID-19. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, trách
nhiệm của thầy, cô giáo trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
+ Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp phòng, chống dịch gắn với các sáng
kiến, giải pháp dạy học hiệu quả trong điều kiện ứng phó dịch bệnh COVID-19.
+ Thi đua thực hiện tốt phong trào “Sóng và máy tính cho em” để tất cả học
sinh có điều kiện tham gia học tập trực tuyến; hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh có
hoàn cảnh khó khăn, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.
+ Thi đua giữ gìn ổn định nền nếp, kỷ luật, kỷ cương; làm tốt công tác chính
trị tư tưởng để tất cả CB,GV,NV và học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
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+ Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý,
giảng dạy và học tập, biến thách thức thành cơ hội, góp phần đẩy nhanh công tác
chuyển đổi số trong ngành giáo dục.
- Phòng GD&ĐT, Ban Giám hiệu các nhà trường phải là nơi kiến tạo,
hỗ trợ, phục vụ để mỗi nhà giáo, nhân viên, học sinh có môi trường sư phạm
thuận lợi nhất, phát huy tối đa khả năng, phẩm chất và năng lực cá nhân; tích
cực, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận
năng lực, tăng cường kỹ năng ứng dụng và thực hành, chú trọng đạo đức nghề
nghiệp và hiểu biết xã hội. Quan tâm, khêu gợi tính sáng tạo, đổi mới trong việc
triển khai chương trình mới ở lớp 1, lớp 2 và lớp 6.
- Tổ chức tôn vinh, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, tạo
động lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị, cơ
sở giáo dục; quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, cá
nhân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; chú trọng phát hiện, lựa chọn và
xây dựng các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; tăng cường
thời lượng để truyền thông về các phong trào thi đua, tấm gương người tốt, việc
tốt trên các chuyên trang, chuyên mục, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong
công tác quản lý, giảng dạy và học tập trong toàn ngành và xã hội.
- Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trong ngành phải là tấm
gương về đạo đức, tự học tập, rèn luyện; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo
trong quản lý, giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình
độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Học sinh, học viên có ý thức chủ động, tích cực, sáng tạo vượt khó vươn
lên trong học tập, rèn luyện và khởi nghiệp; có kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách
nhiệm công dân, xã hội; có hành vi, nghĩa cử cao đẹp khi gặp các trường hợp
thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn trong cuộc sống; tích cực tham gia các hoạt động tình
nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng.
2.2. Triển khai thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức,
viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” với nội dung:
a) Tập thể “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh,
sạch, đẹp” một cách thiết thực, hiệu quả trên cơ sở tuyên truyền, phổ biến nội
dung của văn hóa công sở cho nhà giáo, cán bộ quản lý, bao gồm: Tinh thần, thái
độ làm việc; chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; chuẩn mực về đạo đức, lối sống,
về trang phục khi thực hiện nhiệm vụ.
Xây dựng, hoàn thiện quy định, nội quy, quy chế làm việc; hoàn thiện bộ
quy tắc ứng xử kể cả ứng xử trên không gian mạng và thực hành nghiêm túc bộ
quy tắc; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng môi trường giáo dục an toàn,
lành mạnh, thân thiện, không bạo lực học đường; tổ chức các phong trào thi đua
thiết thực, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân gương mẫu
trong thực hiện văn hóa công vụ.
b) Cá nhân “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên
nghiệp” trên cơ sở chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, nội quy,
quy định của cơ quan, đơn vị; thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ;
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tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thường xuyên tu
dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống, giao tiếp, ứng xử; trang phục
gọn gang, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công vụ; tích cực tham gia các
phong trào thi đua.
3. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng
- Tuyền truyền, quán triệt thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng theo
tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới
công tác thi đua khen thưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 08/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng
cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các biện pháp khắc phục bệnh thành tích
trong giáo dục. Tập trung chỉ đạo đánh giá theo hướng thực chất, tuyên dương
khen thưởng người thật, việc thật; có nhận thức đúng về thành tích giáo dục, học
thật, thi thật, đánh giá thật, kiên quyết không để học sinh ngồi nhầm lớp; xây dựng,
công khai các tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với thực tế, với từng cấp học, bậc
học, địa phương.
- Phong trào thi đua và công tác khen thưởng phải gắn liền với các cuộc vận
động như “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân
chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”... nhằm nâng cao phẩm chất chính
trị, đạo đức nhà giáo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà giáo, người lao động, tạo
khí thế thi đua sôi nổi, liên tục trong các cơ sở giáo dục và nhân rộng các tấm
gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc để nêu gương và lan tỏa trong
ngành, trong xã hội.
- Thực hiện tốt các chế độ chính sách về thi đua đối với nhà giáo, đặc biệt là
các nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy, công tác tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc
biệt khó khăn của tỉnh.
- Tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác thi đua ở cơ sở; tạo bước
chuyển biến về công tác khen thưởng (đột xuất, chuyên đề, thường xuyên) với
hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, chính xác và kịp thời. Tăng cường công
tác tập huấn cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị nhằm
thống nhất cách làm và tiến tới chuẩn hóa đội ngũ.
- Chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương có kế hoạch bồi
dưỡng, xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (giai đoạn 2020-2025),
phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân được
vinh danh, phong tặng, được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà
nước.
- Tổ chức trao tặng và đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà
nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013
của Chính phủ. Các trường hợp khác tổ chức trao tặng và đón nhận chung trong
một buổi lễ của đơn vị, nếu có ngày kỷ niệm của địa phương, đơn vị, ngày lễ lớn
của đất nước thì tổ chức trao tặng kết hợp trong buổi lễ kỷ niệm, đảm bảo trang

5
trọng, thiết thực, tạo sự phấn khởi, tự hào, khí thế để tạo động lực thi đua đạt thành
tích cao hơn.
- Về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình: Làm tốt công tác tuyên truyền,
vận động, tổ chức ký cam kết, để mỗi một cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn
đơn vị thực hiện nghiêm túc chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, không ảnh
hưởng đến công tác thi đua khen thưởng (theo Chỉ thị số 25-CT/TU ngày
06/12/2018 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân số
và phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tình hình mới; Quyết định số
43/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số
chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết
định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 13/2/2018 của UBND tỉnh sửa đổi một số điều
của Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND và các văn bản liên quan khác).
III. Đăng ký thi đua, khen thưởng
1. Nguyên tắc, nội dung, hình thức đăng ký
- Không áp đặt chỉ tiêu, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện tham gia thi đua của
tập thể, cá nhân theo quy định (tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua phải có
đăng ký thi đua; không đăng ký sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi
đua và hình thức khen thưởng, trừ trường hợp khen thưởng đột xuất).
- Các phòng ban cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc Sở có Tờ trình với các
nội dung đăng ký theo mẫu số 01; Các phòng giáo dục và đào tạo có Tờ trình với
các nội dung đăng ký theo mẫu số 02 (gửi kèm công văn này).
2. Thời hạn đăng ký
Các đơn vị phối hợp với Công đoàn cùng cấp tuyên truyền, vận động, tổ
chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động đăng ký và gửi hồ sơ đăng
ký (được đóng thành quyển gồm Tờ trình và danh sách đăng ký) có ký tên đóng
dấu đầy đủ về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Chính trị tư tưởng) trước ngày
30/10/2021. Hết thời hạn trên, các tập thể, cá nhân chưa gửi đăng ký coi như không
đăng ký thi đua và sẽ không được Sở xem xét thi đua vào cuối năm học.
3. Một số điểm cần lưu ý khi đăng ký thi đua
3.1. Về danh hiệu thi đua:
Cho cá nhân: Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp
tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Cho tập thể: Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao
động xuất sắc, Cờ Thi đua của UBND tỉnh, Cờ Thi đua Chính phủ.
- Khi đăng ký thi đua, cần đăng ký các danh hiệu từ thấp đến cao (Ví dụ: Cá
nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh thì phải đăng ký danh hiệu Lao
động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở sau đó mới đến danh hiệu Chiến sĩ thi đua
cấp tỉnh;Tập thể đăng ký Cờ thi đua của UBND tỉnh phải đăng ký danh hiệu Tập
thể lao động tiên tiến, tập thể Lao động xuất sắc rồi mới đến Cờ thi đua).
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở xét theo năm học. Cá nhân đăng ký danh
hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong năm học phải có sáng kiến cấp cơ sở hoặc có đề
tài nghiên cứu khoa học đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu và được áp dụng tại
cơ quan, tổ chức, đơn vị (không có điều kiện thay thế sáng kiến).
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Sáng kiến cấp cơ sở của các đơn vị thuộc khối phòng giáo dục và đào tạo do
UBND cấp huyện quyết định công nhận; khối trực thuộc Sở do Giám đốc Sở
GD&ĐT quyết định công nhận. Sáng kiến cấp cơ sở được công nhận năm học nào
thì tính cho năm học đó để làm cơ sở xét công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở.
- Cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2021-2022
phải đủ tiêu chuẩn 2 năm học trước đó (2019-2020; 2020-2021) đạt danh hiệu
Chiến sĩ thi đua cơ sở; trong 3 năm, kể từ năm học 2019 – 2020 đến năm học
2021 - 2022 phải có ít nhất 01 sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
và trong khoảng thời gian này chưa được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua
cấp tỉnh lần nào.
- Cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc phải đủ tiêu chuẩn 2
lần liên tục gần nhất đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và trong thời gian này
phải có sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao, có phạm vi
ảnh hưởng trong toàn quốc (do Hội đồng khoa học tỉnh thẩm định trình Chủ tịch
UBND tỉnh xem xét, công nhận).
- Các đơn vị cần tuyên truyền, khuyến khích các tập thể và cá nhân đăng ký các
danh hiệu thi đua cao (Tập thể lao động xuất sắc, Cờ Thi đua của UBND tỉnh, Cờ Thi
đua Chính phủ; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn
quốc), làm cơ sở, động lực để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học
2021 - 2022.
3.2. Về hình thức khen thưởng:
Gồm các hình thức: Giấy khen của Giám đôc Sở; Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thủ tướng Chính phủ;
Huân chương Lao động các hạng và các loại Huân chương khác (nếu đủ tiêu
chuẩn).
a) Đăng ký tặng Giấy khen của Giám đốc Sở, (là Giấy khen chuyên đề về
phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”), tiêu
chuẩn như sau:
- Đối với cá nhân: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất
đạo đức tốt; trong năm học có sản phẩm đổi mới, sáng tạo được ghi nhận (chẳng hạn
có sáng kiến cấp cơ sở hoặc đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu…).
- Đối với tập thể: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp
hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện phong
trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” hiệu quả (thể
hiện qua số lượng sáng kiến, đề tài khoa học, sản phẩm đổi mới sáng tạo khác).
b) Đăng ký tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (là Bằng khen
chuyên đề về phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và
học tập”), tiêu chuẩn như sau:
Là Bằng khen (chuyên đề) để tặng cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong
trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” trong năm học.
Ngoài các tiêu chuẩn quy định để được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở, tập
thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT phải là tập thể,
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cá nhân tiêu biểu thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong
quản lý, giảng dạy và học tập” (có nhiều sáng kiến, sản phẩm đổi mới sáng tạo thể
hiện qua các minh chứng, sản phẩm cụ thể kèm theo), được xếp loại hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ năm học.
Như vậy, khi đăng ký tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, các tập
thể, cá nhân phải gắn với các hoạt động đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy
và học tập, đồng thời có kế hoạch tích lũy, lưu giữ đầy đủ các minh chứng, sản
phẩm để cuối năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, đề nghị cấp trên
khen thưởng.
c) Đăng ký tặng Bằng khen (thường xuyên) của Chủ tịch UBND tỉnh, tiêu
chuẩn như sau:
Đối với cá nhân: Có ít nhất là 02 năm, tính từ năm học 2021-2022 trở về
trước liên tục được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02
sáng kiến cấp cơ sở được công nhận và áp dụng hiệu quả.
Đối với tập thể: Có 02 năm trở lên, tính từ năm học 2021-2022 trở về trước
liên tục được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt
quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất,
tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách
pháp luật.
Như vậy, với tập thể và cá nhân đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh năm học 2020 - 2021 thì năm học này không đăng ký tặng Bằng khen
của tỉnh nữa (vì thành tích để tính tặng Bằng khen của tỉnh là 2 năm trở lên).
d) Đăng ký tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tiêu chuẩn:
Đối với cá nhân: Đã được tặng Bằng khen thường xuyên của Chủ tịch UBND
tỉnh, 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian
đó có 05 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận và áp dụng hiệu quả.
Đối với tập thể: Đã được tặng Bằng khen thường xuyên của Chủ tịch UBND
tỉnh, 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian
đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương
hoặc có 02 lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
e) Đăng ký tặng Huân chương các loại cho tập thể, cá nhân: Thực hiện theo
Nghị đinh 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
3.3. Tuyến trình: Các đơn vị công lập trực thuộc Sở đăng ký đầy đủ các
danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; các đơn vị ngoài công lập trực thuộc
Sở đăng ký tất các các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, trừ danh hiệu
“Lao động tiên tiến” và “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” đăng ký tại đơn vị. Các phòng
GD&ĐT chỉ đăng ký Giấy khen của Giám đốc Sở, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT cho các tập thể, cá nhân thuộc phòng; các danh hiệu thi đua, hình thức
khen thưởng khác, Phòng đăng ký qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.
IV. Xét tặng khen thưởng cho các đơn vị tổ chức kỷ niệm thành lập
Đây là hình thức khen thưởng theo chuyên đề được thực hiện theo giai đoạn.
Các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm (theo năm tròn 10, 20, 30… năm)
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trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi được chấp nhận, tùy theo thành tích và quá
trình cống hiến, tiến hành bình chọn trình Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp đề
nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT, Giám đốc Sở, Chủ tịch huyện… khen thưởng.
Tuyến trình, như khoản 3.3, mục 3, phần III trên đây. Thời gian trình: Trước
6 tháng, tính từ khi trình đến thời điểm tổ chức lễ kỷ niệm thành lập.
Trên đây là hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022.
Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở phối
hợp với Công đoàn cùng cấp phổ biến hướng dẫn đến tận từng cán bộ, giáo viên,
nhân viên, người lao động biết để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện,
nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Chính
trị, tư tưởng, ĐT: 0975557799) để cùng phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ TĐ-KT Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Ban TĐ-KT tỉnh (để b/c);
- Giám đốc, các Phó GĐ (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, TĐKT 2021.

GIÁM ĐỐC

Thái Văn Thành
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Mẫu số 01
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG/TRUNG TÂM .....................
Số:

/TTr-............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày .... tháng .... năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2021-2022
Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An
Căn cứ: Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 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 Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành
một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ; Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020
của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020
của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Căn cứ Công văn số
/SGD&ĐT-CTTT ngày
/9/2021 của Sở GD&ĐT Nghệ An hướng dẫn đăng ký thi đua, khen
thưởng năm học 2021-2022;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Trường/Trung tâm .......... đăng ký một số nội dung thi đua, khen thưởng như sau:
Tổng số CB,GV,NV (đến thời điểm đăng ký): ..... người.
1. Đăng ký các danh hiệu thi đua:
a) Cho tập thể:
+ Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động........ (tiên tiến, xuất sắc);
+ Cờ thi đua của UBND tỉnh;
+ Cờ thi đua của Thủ tướng Chinh phủ.
b) Cho cá nhân:
+ Danh hiệu Lao động tiên tiến: .... người;
+ CSTĐ cơ sở: ..... người; CSTĐ cấp tỉnh: ..... người; CSTĐ toàn quốc: .... người.
2. Đăng ký các hình thức khen thưởng:
a) Cho tập thể:
+ Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT…
+ Bằng khen của UBND tỉnh….
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+ Bằng khen của Bộ GD&ĐT….
+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ….
+ Huân chương Lao động hạng....
+ Huân chương Độc lập hạng....
+ Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
b) Cho cá nhân:
+ Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT…… người:
+ Bằng khen của UBND tỉnh: ..... người;
+ Bằng khen của Bộ GD&ĐT: .....người;
+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: .... người.
+ Huân chương Lao động hạng Ba: .... người; hạng Nhì:.... người : hạng Nhất:..... người.
Cụ thể như sau:
1. Đối với tập thể
TT
Tên tập thể

Trường .....

Năm
thành
lập

Tập thể
Tập thể
lao động
lao động
tiên tiến
tiên tiến
xuất sắc

1965

x

Cờ thi
đua
của
Chính
phủ

Cờ thi
đua của
UBND
tỉnh

Giấy
khen
của
GĐ
Sở

Bằng Bằng
khen khen
của
của
tỉnh
Bộ

x

Bằng
khen
của
Chính
phủ

Huân chương lao
động

Huân chương Độc
lập

Hạng Hạng Hạng Hạng Hạng Hạng
nhất
nhì
ba
nhất
nhì
ba

x

Anh
hùng
lao
động

x

2. Đối với cá nhân
TT

1
2
3
…

Họ và tên

Nguyễn Văn A
Trần Thị B
Lê Văn C

Nam,
nữ

Nam
Nữ
Nam

Chức vụ

Hiệu trưởng
Chủ tịch CĐ
GV Toán

Lao
động
tiên
tiến

Chiến
sĩ thi
đua cơ
sở

x
x
x

x
x

Chiến
sĩ thi
đua
cấp
tỉnh

Chiến
sĩ thi
đua
toàn
quốc

Giấy
khen
của
GĐ Sở

Bằng
khen
của
UBND
tỉnh

Bằng
khen
của
Bộ
GDĐT

Bằng
khen
của
Chính
phủ

Huân chương lao động
Hạng
nhất

x
x

x

Danh sách này có…..tập thể, …. cá nhân đăng ký

Người lập

Chủ tịch công đoàn

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

(Ký tên, đóng dấu)

Hạng
nhì

Hạng
ba
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Mẫu số 02
UBND HUYỆN.....
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày .... tháng ...... năm 2021

/TTr-PGD&ĐT

TỜ TRÌNH
Về việc đăng ký danh hiệu thi đua và hì nh thức khen thưởng năm học 2021-2022
Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
Căn cứ: Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 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 Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua,
Khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc quy định
chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ;
Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn công tác thi
đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của
UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Căn cứ Công văn số
/SGD&ĐT-CTTT ngày
/9/2021 của Sở GD&ĐT Nghệ An
hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Phòng GD&ĐT .......... đăng ký một số nội dung thi
đua, khen thưởng như sau:
1. Xếp loại chung về mức độ hoàn thành nhiệm vụ lĩnh vực giáo dục cho
huyện/thành/thị: Tiên tiến/Xuất sắc.
2. Giấy khen của Sở GD&ĐT:
a) Tập thể: ...... đơn vị.
b) Cá nhân: ...... người.
3. Bằng khen của Bộ GD&ĐT:
a) Tập thể: ...... đơn vị.
b) Cá nhân: ...... người.
Cụ thể như sau:
1. Đối với tập thể
TT

1
2
3

Năm thành
lập

Tên tập thể

Phòng GD&ĐT
Trường THCS .....
Trường Tiểu học.....

Giấy khen của Giám
đốc Sở

Bằng khen của Bộ
trưởng Bộ GD&ĐT

x
1975
1960

x

Nam,
nữ

Chức vụ (ghi
rõ CV đang
làm)

Đơn vị

nam
nữ
nam

GV Văn
GV mầm non
Phó TP

x

2. Đối với cá nhân
TT

1
2
3

Họ và tên

Nguyễn Văn A
Nguyễn Thị B
Lê Thanh D

Năm
sinh

1976
1985
1970

Trường THCS...
Trường MN....
Phòng GD&ĐT

Danh sách này có..... người đăng ký
Người lập
Ký, ghi rõ họ tên

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Giấy
khen
của GĐ
Sở

Bằng
khen của
BT Bộ
GDĐT
x
x
x
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