UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 517 /SGDĐT-VP
V/v công tác thi đua, khen thưởng
năm học 2018-2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Kính gửi:
- Trưởng các phòng của Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.
Căn cứ 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;
Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ
GD&ĐT về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND
tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018-2019, để đánh giá chính xác, khách quan
và kịp thời động viên phong trào thi đua toàn ngành, Sở GD&ĐT hướng dẫn
một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 như sau:
I. Nguyên tắc thi đua, khen thƣởng
Được quy định tại Điều 3 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ;
Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và Quyết định số
09/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình.
Lưu ý:
1. Số lượng công chức, viên chức, người lao động được đề nghị xét tặng
các hình thức khen thưởng của Bộ GD&ĐT đảm bảo không quá 1/3 là cán bộ
quản lý.
2. Khen thưởng của Sở GD&ĐT, của UBND tỉnh đối với cá nhân phải
đảm bảo tỷ lệ ít nhất 50% cá nhân được khen thưởng là công chức, viên chức,
người lao động trực tiếp (không hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý)
trong tổng số cá nhân được đề nghị khen thưởng.
3. Trên cơ sở kết quả bình xét khen thưởng của các Khối thi đua; của các
đơn vị và đánh giá của các phòng của Sở, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành
sẽ xem xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu đề nghị các cấp khen
thưởng.
II. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua
1. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể Lao động xuất sắc”,
“Cờ thi đua của UBND tỉnh”, “Cờ thi đua của Chính phủ”; Danh hiệu “Lao
động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, tỉnh, ban,
ngành đoàn thể”, “Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc” được xét tặng cho tập thể, cá
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nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 6, 7 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND
của UBND tỉnh.
2. Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT” được xét tặng cho tập thể đạt
các tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT của Bộ
GD&ĐT.
III. Tiêu chuẩn khen thƣởng
1. Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT được xét tặng cho tập thể, cá
nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 40 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của
Chính phủ.
2. Bằng khen của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh được xét tặng cho:
a) Tập thể có 02 năm liên tục trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chấp
hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng môi trường
giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin
trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất
lượng hiệu quả công việc tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống
vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động; thực hành tiết
kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối
với các thành viên trong tập thể.
b) Cá nhân có 02 năm liên tục được người đứng đầu đơn vị đánh giá hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được
công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.
3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được xét tặng cho tập thể, cá nhân đạt
các tiêu chuẩn quy định tại Điều 38 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
4. “Huân chương Lao động” được xét tặng cho tập thể, cá nhân đạt các tiêu
chuẩn quy định tại Điều 22, 23 và 24 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
IV. Quy định về hồ sơ thi đua, khen thƣởng
1. Tờ trình kèm theo danh sách (danh sách xếp theo thứ tự thành tích từ
cao xuống thấp) - theo Mẫu 1.
2. Trích Biên bản họp hội đồng thi đua, khen thưởng - theo Mẫu 2.
3. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (yêu cầu
đóng quyển, theo mẫu đã quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP).
Số lượng hồ sơ như sau: Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Cờ thi
đua xuất sắc”, “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh”, ... và các hình thức khen
thưởng khác từ Bằng khen của Bộ, tỉnh (2 quyển / 1 tập thể hoặc cá nhân).
4. Trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (01
bộ) - theo Mẫu 3.
5. Đối với cá nhân đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” đề
nghị gửi kèm theo bản sao giấy chứng nhận sáng kiến hoặc tương đương còn giá
trị bảo lưu (mỗi đơn vị đóng thành 1 tập và sắp xếp theo thứ tự danh sách).
Lưu ý:
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- Báo cáo thành tích cá nhân phần nêu về thành tích nghiên cứu khoa học
cần nêu rõ: tên đề tài, sáng kiến, cải tiến, giải pháp, ứng dụng trong công tác giảng
dạy, quản lý, hiệu quả đạt được; Số quyết định, ngày tháng năm, cấp ban hành.
- Đối với cá nhân đề nghị khen thưởng Bằng khen của Bộ, hoặc UBND
tỉnh đính kèm bản sao 02 biên bản nghiệm thu đề tài hoặc giấy chứng nhận sáng
kiến trong 02 năm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đính kèm bản sao 05
biên bản nghiệm thu đề tài hoặc giấy chứng nhận sáng kiến trong 05 năm liền kề
với năm đề nghị khen thưởng (minh chứng được gắn kèm vào phần cuối của mỗi
báo cáo thành tích).
- Đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước các minh chứng
theo quy định được phôtô và gắn kèm vào phần cuối của mỗi báo cáo thành tích.
- Tập thể, cá nhân nào đề nghị khen thưởng mà không có báo cáo thành
tích thì Hội đồng TĐKT ngành sẽ xem xét không duyệt và không trình lên Hội
đồng TĐKT cấp trên xem xét khen thưởng.
- Tập thể, cá nhân được Hội đồng TĐKT ngành thông qua và đề nghị lên
Hội đồng TĐKT cấp trên, Sở GD&ĐT sẽ có thông báo để hoàn thiện, bổ sung
hồ sơ theo quy định.
V. Số lƣợng danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng đối với các tập
thể, cá nhân đƣợc đề nghị
1. Đối với các phòng của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở
Số lượng đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” của các phòng
của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo quy định tại mục “2.4. Xếp loại
thi đua đơn vị” của Quy chế đánh giá, xếp loại thi đua ngành GD&ĐT Ninh
Bình Ban hành kèm theo Quyết định số 568/QĐ-SGDĐT ngày 13/9/2017 của
Sở GD&ĐT.
2. Đối với phòng GD&ĐT
a) Giấy khen của Giám đốc Sở số lượng đề nghị xét tặng không quá 4 tập
thể và 4 cá nhân / 1 huyện, thành phố.
b) Bằng khen của Bộ GD&ĐT số lượng đề nghị xét tặng không quá 1 tập
thể và 1 cá nhân / 1 huyện, thành phố.
c) Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GD&ĐT số lượng đề nghị xét tặng không
quá 4 tập thể / 1 huyện, thành phố (mỗi cấp học 1 tập thể).
VI. Thời gian nộp hồ sơ
1. Đối với Khối thi đua các Trường THPT; các Phòng GD&ĐT
Trưởng các Khối thi đua có trách nhiệm tổ chức hội nghị tổng kết; đánh
giá kết quả thi đua; bình xét, lựa chọn tập thể tiêu biểu trong Khối đề nghị Chính
phủ, Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc - Thực hiện theo
Hướng dẫn số 61/HD-SGDĐT ngày 21/8/2018 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức
hoạt động và bình xét thi đua các Trường THPT; các Phòng GD&ĐT.
Kết quả bình xét thi đua của các Khối gửi về Văn phòng Sở trƣớc ngày
05/6/2019.
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2. Các phòng của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng GD&ĐT
Hồ sơ thi đua của các đơn vị; Kết quả đánh giá, chấm điểm các phòng
GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở của các phòng của Sở (Theo Quyết định số
568/QĐ-SGDĐT ngày 13/9/2017 của Sở GD&ĐT) gửi về Văn phòng Sở, đồng
thời gửi qua địa chỉ thư điện tử: phongcntt.soninhbinh@moet.edu.vn trƣớc ngày
05/6/2019. Sau thời gian quy định nêu trên, nếu đơn vị nào không gửi hồ sơ thì
coi như không đề nghị xét thi đua năm học.
Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện đúng các nội dung trên.
(Các văn bản hướng dẫn về thi đua, khen thưởng đã được đăng tải trên
website của Sở GD&ĐT tại mục Trang chủ\Văn bản\Thi đua khen thưởng)./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (qua website của Sở);
- Lãnh đạo Sở;
- Công đoàn giáo dục tỉnh;
- Lưu: VT, VP. THI/6.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Giáo
dục và Đào tạo
Email:
sgddt@ninhbinh.
gov.vn
Cơ quan: Tỉnh
Ninh Bình
Thời gian ký:
26.04.2019
14:28:49 +07:00

Phạm Thanh Toàn
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Mẫu 1: Báo cáo số liệu thi đua năm học 2018-2019
………………………………....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đơn vị…………………..

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
………, ngày

tháng

năm 2019

TỜ TRÌNH

Về công tác thi đua, khen thƣởng năm học 2018-2019

Đơn vị:……………………………………………………….......
Tổng số: Cán bộ, giáo viên (chuyên viên), người lao động………………
A. DANH HIỆU THI ĐUA
I. KẾT QUẢ THI ĐUA CỦA ĐƠN VỊ

Đơn vị đề nghị Danh hiệu:………………………………………………..
II. KẾT QUẢ THI ĐUA CÁ NHÂN

1. Cá nhân đề nghị Danh hiệu Chiến sỹ thi cấp tỉnh
STT

Họ và tên

Giới
tính

Ngày
sinh

Chức
vụ

Đạt 3 lần
liên tục
Chiến sỹ thi
đua cơ sở
(các năm)

Có, đề
tài, SK
Tỉnh xếp
loại

Đạt tỷ lệ %
số phiếu của
Hội đồng
TĐKT

1
2
2. Cá nhân đề nghị Danh hiệu Chiến sỹ thi cơ sở
ST
T

Họ và tên

Giới
tính

Ngày
sinh

Chức vụ

Đạt
tiêu
chuẩn
LĐTT

Có SK
được
trường xếp
loại

Đạt tỷ lệ %
số phiếu của
Hội đồng
TĐKT

1
2
3. Cá nhân đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến
STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày
sinh

Chức vụ

Đạt tỷ lệ %
số phiếu của
Hội đồng
TĐKT

Ghi
chú

1
2
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4. Cá nhân không xếp loại thi đua
STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Chức vụ

Đạt tỷ lệ %
số phiếu của
Hội đồng
TĐKT

Ghi chú

1
2
B. HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG
I. ĐƠN VỊ

Đơn vị đề nghị hình thức khen thưởng:…………………………………..
II. CÁ NHÂN

1. ĐỀ NGHỊ KHEN THƢỞNG THÀNH TÍCH CAO
1. 1. Huân chương Lao động các hạng (số lượng, họ và tên, chức vụ)
1. 2. Bằng khen của Thủ tướng chính phủ (số lượng, họ và tên, chức vụ)
2. ĐỀ NGHỊ BỘ GD&ĐT, UBND TỈNH, GIÁM ĐỐC SỞ KHEN THƢỞNG
2. 1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (số lượng, họ và tên, chức vụ)
2. 2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (số lượng, họ và tên, chức vụ)
2. 3. Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT (số lượng, họ và tên, chức vụ)
THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
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Mẫu 2. Trích biên bản họp Hội đồng Thi đua, khen thƣởng
Đơn vị …………..….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………..…….

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…….., ngày

năm 2019

tháng

TRÍCH BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƢỞNG

1. Thời gian họp
……………………………………………………………………………………
2. Chủ toạ phiên họp và các thành viên (đầy đủ họ tên, chức vụ):
……………………………………………………………………………………
3. Nội dung cuộc họp:
…………………………………………………………………………………………………………………..…

4. Bỏ phiếu và kết quả kiểm phiếu (số phiếu/tổng số phiếu) của từng
trƣờng hợp:
Tên tập thể/
cá nhân

STT

Giới
tính

Ngày sinh

Chức vụ

Số phiếu/
Tổng số phiếu

Tỷ lệ
%

Hình thức
đề nghị

1
2
.

5. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thƣởng
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..………..

THƢ KÝ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 3. Trích ngang thành tích tập thể, cá nhân
STT

Tên tập thể/
cá nhân

Giới tính

Ngày sinh

Chức vụ

Tóm tắt thành tích nổi bật

1
2
.
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