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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 
Số:  268 /UBND-HDTĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

   
      Trùng khánh, ngày 13 tháng 5 năm 2019 

 

 

HƢỚNG DẪN 

Thực hiện công tác xét thi đua, khen thƣởng đối với các cơ sở giáo dục  

mầm non, phổ thông và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện 

năm học 2018-2019 
 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ về 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 Giáo 

dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;  

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Ủy 

ban nhân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh 

Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 3795/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của Ủy ban 

nhân dân huyện Trùng Khánh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối, 

cụm thi đua trên địa bàn huyện Trùng Khánh; 

Căn cứ Quyết định số 3797/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của Ủy ban 

nhân dân huyện Trùng Khánh về việc thành lập Khối giao ước thi đua (GƯTĐ) 

các trường học năm học 2018 – 2019; 

Thực hiện Công văn số 381/SGD&ĐT-VP ngày 23/4/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Cao Bằng về việc hướng dẫn xét thi đua năm học 2018 – 2019. 

 Để việc triển khai thực hiện công tác xét thi đua, khen thưởng đảm bảo 

đúng quy định. Ủy ban nhân huyện Trùng Khánh hướng dẫn các đơn vị thuộc 

khối giao ước thi đua (GƯTĐ) các trường học, Trung tâm GDNN-GDTX thực 

hiện bình xét thi đua năm học 2018 – 2019 như sau: 

I. ĐỐI TƢỢNG XÉT KHEN THƢỞNG 

1.  Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, trường phổ thông có 

nhiều cấp học và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên 

(GDNN-GDTX) trên địa bàn huyện (sau đây gọi chung là các đơn vị). 

2. Công chức, viên chức, người lao động bao gồm cả người đang trong 

thời gian tập sự, hợp đồng từ 1 năm trở lên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm 

non, phổ thông và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện.  
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II. NGUYÊN TẮC XÉT THI ĐUA, KHEN THƢỞNG 

- Việc xét thi đua, khen thưởng được tiến hành vào dịp kết thúc năm học 

đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; bảo đảm thống nhất giữa 

tính chất, hình thức, phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của 

tập thể, cá nhân và thành tích đạt được; 

- Các cuộc họp xét khen thưởng, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số thành 

viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tham dự; 

- Việc xét tặng Danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Tập thể Lao động tiên 

tiến", "Chiến sĩ thi đua cơ sở", Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện phải đạt từ 

70% số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số thành viên Hội đồng Thi đua, 

Khen thưởng cơ sở; 

- Việc xét đề nghị tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: 

"Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh", "Tập thể lao động xuất sắc", "Cờ thi đua của Ủy ban 

nhân dân tỉnh", "Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo", Bằng khen của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, phải đạt từ 70% số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số 

thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ sở. 

 

III. TIÊU CHUẨN XÉT DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN 

THƢỞNG 

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: Được xét tặng cho cá nhân là công 

chức, viên chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; 

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong 

trào thi đua; 

- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh; 

- Đạt tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên 

Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ sở. 

- Đảm bảo đạt các chỉ tiêu thi đua do Phòng GD&ĐT hoặc Khối GƯTĐ 

quy định của từng cấp học theo năm học. 

* Thẩm quyền xét, đề nghị: Hội đồng Thu đua, khen thưởng cơ sở; 

* Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

2. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

2.1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân là công 

chức, viên chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Là “Lao động tiên tiến”; 
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- Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được 

công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

- Sáng kiến (là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp công tác, 

giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật) hoặc đề tài nghiên 

cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” phải 

được áp dụng thực tiễn, hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; 

- Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa 

học do Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp cơ sở giúp người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị xem xét, công nhận; 

- Đạt tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên 

Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ sở; 

- Đảm bảo vượt mức các chỉ tiêu thi đua do Phòng GD&ĐT hoặc Khối 

GƯTĐ quy định của từng cấp học theo năm học. 

2.2. Đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị ngoài các 

tiêu chuẩn trên thì đơn vị do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu “Tập thể lao 

động tiên tiến”. 

2.3. Tỷ lệ “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% số cá nhân đạt danh 

hiệu “Lao động tiên tiến” của mỗi khối và ngành giáo dục, trong đó đảm bảo 

không quá 1/3 là cán bộ quản lý, nếu có số dư thì được làm tròn lên. 

* Thẩm quyền xét, đề nghị: Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ sở; 

* Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” 

3.1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” được xét tặng cho các cá 

nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 03 năm liên tục 

đạt dan hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

- Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được 

công nhận hoặc là thành viên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh đã 

được nghiệm thu, đánh giá đạt yêu cầu trở lên; 

- Sáng kiến (là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp công tác, 

giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật) hoặc đề tài nghiên 

cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” phải 

được áp dụng thực tiễn dạy hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong   toàn 

tỉnh; 

-  Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa 

học do Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, công nhận; 
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- Đảm bảo vượt mức các chỉ tiêu thi đua do Phòng GD&ĐT hoặc Khối 

GƯTĐ quy định của từng cấp học theo năm học. 

- Đạt tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên 

Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh. 

* Thẩm quyền xét, đề nghị: Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh; 

* Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

* Lưu ý: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện chỉ xét, đề nghị Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" 

đối với các cá nhân 3 năm liên tục đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở", trong 

3 năm đó phải có 3 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng sáng kiến, khoa học 

ngành công nhận, năm xét tặng danh hiệu phải có sáng kiến kinh nghiệm được 

Hội đồng sáng kiến, khoa học tỉnh công nhận. 

4. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng cho tập thể đạt 

các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao; 

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; 

- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 

không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

- Đạt tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên 

Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ sở. 

- Đảm bảo đạt các chỉ tiêu thi đua do Phòng GD&ĐT hoặc Khối GƯTĐ 

quy định của từng cấp học theo năm học. 

* Thẩm quyền xét, đề nghị: Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ sở; 

* Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyên. 

5. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể tiêu 

biểu, được lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiêu “Tập thể lao động tiên 

tiến” và đạt các tiêu chuẩn quy định sau: 

- Sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các 

nghĩa vụ đối với Nhà nước; 

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó 

có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 

- Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân 

bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

- Đảm bảo đạt hoặc vượt mức các chỉ tiêu thi đua do Phòng GD&ĐT và 

Khối GƯTĐ quy định của từng cấp học theo năm học. 
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- Đạt tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên 

Hội đông thi đua, khen thưởng cơ sở. 

* Thẩm quyền xét, đề nghị: Sở Nội vụ; 

* Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

6. Danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân tỉnh” tặng cho tập thể  tiêu 

biểu, xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua trong mỗi khối thi đua và đạt các tiêu 

chuẩn quy định sau: 

- Thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước và các cơ quy định của ngành, địa phương; xây dựng cơ, đơn vị vững 

mạnh; 

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được  giao trong 

năm; 

- Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong khối và trong 

tỉnh học tập; 

- Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống 

tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác; 

- Đạt tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên 

Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh. 

* Thẩm quyền xét, đề nghị: Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh; 

* Thẩm quyền khen thưởng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Việc công nhận là tập thể tiêu biểu xuất sắc đề nghị tặng Cờ thi đua của 

Ủy ban nhân tỉnh phải được thông qua bình xét, đánh giá, so sánh, suy tôn trong 

khối thi đua. Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh xét tặng Cờ thi đua của Ủy 

ban nhân dân tỉnh căn cứ vào tiêu chuẩn, kết quả chấm điểm thi đua, biên bản 

bình xét, lựa chọn và suy tôn của các khối thi đua theo Điểm c, Khoản 3, Điều 

11 Quyết định số 3795/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND huyện. 

7. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Bằng khen của Chủ tịch 

Ủy ban nhân tỉnh. 

7.1. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để xét tặng cho tập thể tiêu 

biểu, được lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên 

tiến” đảm bảo các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 11 Quyết định 08/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Cao Bằng, đồng thời đảm bảo các điều kiện tại Điểm c, 

Khoản 3, Điều 11 Quyết định số 3795/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND 

huyện. 

7.2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tặng cho cá nhân 

gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước và đạt tiêu chuẩn được quy định tại điểm a, mục 1; điểm b, mục 2 Điều 20, 

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND. 
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7.3. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho tập thể 

thuộc khối thi đua các đơn vị trường học có thành tích xuất sắc, được bình xét 

trong phong trào thi đua thường xuyên hàng năm; gương mẫu chấp hành tốt chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt tiêu chuẩn được 

quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 20, Quyết định 08/2018/QĐ-UBND, đồng 

thời đảm bảo các điều kiện tại Điểm c, Khoản 3, Điều 11 Quyết định số 

3795/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND huyện. 

* Thẩm quyền xét, đề nghị: Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh; 

* Thẩm quyền khen thưởng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng trong phong trào “Đổi 

mới, sáng tạo trong dạy và học” 

Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phong trào “Đổi mới, 

sáng tạo trong dạy và học” thuộc thẩm quyền xét khen thưởng của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị thực hiện theo Công văn số 381/SGD&ĐT-VP 

ngày 23/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc hướng dẫn xét thi 

đua năm học 2018 – 2019. 

 

IV. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ 

1. Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm gồm: 

- Hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm (theo mẫu kèm theo Công văn số 

719/UBND-HĐSK, ngày 21/9/2018 của UBND huyện), số lượng 03 bộ đối với 

sáng kiến cấp cơ sở, 05 bộ đối với sáng kiến cấp tỉnh; 

- Bảng tổng hợp tóm tắt thành tích những kết quả nổi bật của các sáng 

kiến kinh nghiệm; bảng nhận xét, đánh giá, chấm điểm từng sáng kiến của 

Phòng GD&ĐT đối với các sáng kiến kinh nghiệm được đề nghị công nhận. 

2. Thời gian, địa điểm: Gửi về Hội đồng khoa học, sáng kiến cơ sở 

huyện (qua phòng Nội vụ huyện) trước 12 tháng 5 hằng năm. 

3. Hồ sơ trình khen thƣởng 

3.1. Thủ tục chung 

- Tờ trình họp xét khen thưởng của đơn vị trình khen thưởng kèm theo 

danh sách trích ngang và bảng tổng hợp tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể 

được đề nghị khen thưởng; 

- Biên bản họp xét khen thưởng của đơn vị trình khen thưởng; 

- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng theo 

mẫu số 01, mẫu số 02 được ban hành kèm theo Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ, trong đó phải trình bày được những thành tích đạt 

được theo các tiêu chuẩn tương ứng đối với các danh hiệu thi đua đua hoặc hình 

thức khen thưởng (Giấy khen, Bằng khen). Số lượng 01 bản đối với khen thưởng 

tại huyện; 02 bản đối với Bằng khen cấp tỉnh, Tập thể lao động xuất sắc, Cờ Thi 
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đua của Ủy ban nhân dân tỉnh; 05 bản đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp 

tỉnh. 

3.2. Thủ tục riêng 

- Đối với hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Chiến 

sĩ thi đua cơ sở” phải bổ sung một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định công 

nhận sáng kiến cấp cơ sở (năm học 2018-2019 đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đua cơ sở; năm học 2016-2017, năm học 2017 – 2018 và năm học 2018-2019 

đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”) hoặc các văn bản có liên quan 

(quyết định, giấy chứng nhận,...) để minh chứng cho thành tích được tính là sáng 

kiến kinh nghiệm để xét khen thưởng. 

- Đối với danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”: Cần phải bổ sung Quyết 

định công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến của năm đề nghị. 

- Đối với danh hiệu “Cờ thi đua đua của Ủy ban nhân tỉnh” dành cho đơn 

vị cơ sở dẫn đầu GƯTĐ: Phải bổ sung các loại giấy tờ sau: Biên bản họp xét của 

Khối GƯTĐ (trong đó có thể hiện kết quả bỏ phiếu kín của Khối GƯTĐ), Tờ 

trình đề nghị khen thưởng của Trưởng khối GƯTĐ, Bảng chấm điểm thi đua của 

đơn vị được đề nghị khen thưởng có xác nhận của Trưởng khối GƯTĐ, Báo cáo 

thành tích của đơn vị được đề nghị khen thưởng có xác nhận của Trưởng khối 

GƯTĐ và xác nhận của Phòng GD&ĐT. 

3.3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Gửi về Hội đồng thi đua, khen 

thưởng huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) trước ngày 25 tháng 5 hằng năm. 

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Ủy 

ban nhân huyện đối với các cơ sở giáo dục Mầm non, phổ thông và Trung tâm 

GDNN-GDTX trên địa bàn huyện. Đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung 

tâm GDNN-GDTX huyện, Trưởng khối GƯTĐ các trường học triển khai đến 

các đơn vị có liên quan; tổng hợp và nộp hồ sơ khen thưởng năm học 2018-2019 

về Ủy ban nhân dân huyện theo đúng thời gian nêu trên. Các loại hồ sơ đề nghị 

công nhận sáng kiến kinh nghiệm và hồ sơ đề nghị khen thưởng nộp sau thời 

gian quy định sẽ không được xem xét, khen thưởng./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy;  

- TT. HĐND&UBND huyện; 

- Ban TĐ-KT sở Nội vụ; 

- Hội đồng TĐ,KT cơ sở; 

- Phòng GD&ĐT huyện; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hải 
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