
      

 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:           
 

V/v hướng dẫn khen thưởng tổng kết 

phong trào thi đua năm học 2021-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng 5  năm 2022 

 

 

 

Kính gửi:   Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Thực hiện công văn số 219/BTĐKT-NV, ngày 18/4/2022 của Ban Thi đua – 

Khen thưởng tỉnh về hướng dẫn khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2021 

- 2022; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Việc bình xét thi đua, khen thưởng thực hiện theo quy định tại các văn 

bản sau 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Lusật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; 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 

và  Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 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. Thông tư 

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 ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng. 

- Các văn bản của UBND tỉnh: Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 

18/01/2018 ban hành Quy chế Quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019  Sửa đổi một số nội dung 

của Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 

ban hành Quy chế Quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Quyết 

định số 3700/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 ban hành quy định về tổ chức hoạt động 

và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh; Hướng dẫn số 13681/HD-

UBND ngày 07/12/2020 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, phân loại tập thể 

lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan hành chính nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập và Hướng dẫn số 66/SNV-TĐKT ngày 18/01/2018 của Sở Nội 

vụ về việc thực hiện Quy chế Quản lý công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm 

theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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- Các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo: Quy chế Thi đua, khen thưởng 

ngành Giáo dục tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (ban hành kèm theo Quyết định số: 

190a/QĐ-SGDĐT,  ngày 09  tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); Quyết định số: 306/QĐ-SGDĐT ngày 27/4/2017của 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức hoạt động chuyên 

môn và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; công văn số 334/SGDĐT-VP ngày 21/02/2019 về thực hiện 

bảng điểm, nội dung, tiêu chí đánh giá trong Cụm – Khối thi đua của ngành Giáo 

dục và Đào tạo; Công văn số 2447/SGDĐT-VP ngày 08/10/2021 về việc hướng dẫn 

công tác Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022. 

2. Một số vấn đề cần lưu ý khi bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng 

 Việc tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, giáo viên và người lao 

động thực hiện theo đúng quy định. Tỷ lệ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

thực hiện theo quy định 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương: “Số lượng tập thể, cá nhân được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 

không vượt quá 20% số được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" theo từng nhóm 

đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng”.  

- Chỉ có tập thể là đơn vị Trường (Trung tâm) được đề nghị xét tập thể lao 

động xuất sắc và mỗi cụm thi đua sẽ đề nghị số lượng không vượt quá 20%. 

- Tập thể nhỏ (tổ chuyên môn, khoa) chỉ đề nghị tập thể lao động tiên tiến các 

đơn vị đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng. Căn cứ thành tích của từng đơn 

vị Sở khen tặng các tập thể tiên tiến nhất. 

Kết quả đánh giá, phân loại năm học 2021-2022 thực hiện theo công văn số 

891/SGDĐT –TCCB ngày 01/4/2022 về Đánh giá, xếp loại, chất lượng, tập thể lãnh 

đạo, quản lý; viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022 làm căn cứ để xét khen thưởng 

và danh hiệu cho năm học 2021 – 2022. 

Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức được thể hiện bằng quyết 

định xếp loại và trong báo cáo thành tích phải ghi cụ thể số quyết định, ngày, tháng, 

năm được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể, cá nhân đề nghị khen 

thưởng của cấp có thẩm quyền. 

3. Hồ sơ, thời gian trình và nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng 

a) Hồ sơ 

Danh sách đề nghị khen thưởng  của từng đơn vị được xếp theo thứ tự ưu tiên, 

báo cáo thống kê số lượng tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng năm học 2021-

2022 (theo mẫu đính kèm).  
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Ngoài các hồ sơ quy định tại hướng dẫn đầu năm, để có cơ sở thẩm định, yêu 

cầu các đơn vị nộp thêm các hồ sơ sau: 

-  Trường hợp đề nghị tặng thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”:  

+ Đối với tập thể: Quyết định xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập 

thể hàng năm kể từ khi được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.  

+ Đối với cá nhân: Quyết định công nhận hoặc giấy chứng nhận sáng kiến của 

Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp cơ sở; Quyết định xếp loại cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động hàng năm kể từ khi được tặng Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động  

+ Đối với tập thể: Quyết định xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập 

thể hàng năm kể từ khi được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân 

chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì. 

+ Đối với cá nhân: Các quyết định công nhận hoặc giấy chứng nhận sáng kiến 

của Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp tỉnh (bản sao); Quyết định xếp loại cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động hàng năm kể từ khi được tặng Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động 

hạng Nhì. 

- Trường hợp đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”: 

Bổ sung các hồ sơ sau: Quyết định công nhận hoặc giấy chứng nhận sáng kiến 

của Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp tỉnh (bản sao) của 01 trong 03 năm trước thời 

điểm đề nghị; các quyết định công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (bản sao) 

của 03 năm trước thời điểm đề nghị. 

- Trường hợp đề nghị tặng thưởng“Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh”:  

+ Đối với tập thể: Quyết định xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập 

thể trong 02 năm trước thời điểm đề nghị. 

+ Đối với cá nhân: Các quyết định công nhận hoặc giấy chứng nhận sáng kiến 

của Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp cơ sở (bản sao); Quyết định xếp loại cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của 02 năm trước thời điểm đề nghị. 

- Đối với các cụm, khối thi đua: Đề nghị nộp Quy chế tổ chức hoạt động, bình 

xét thi đua của cụm, khối thi đua và Tờ trình, biên bản họp xét thi đua của các cụm, 

khối thuộc sở; bảng điểm chấm của cụm. 

Lưu ý: Các đơn vị khi bình xét các danh hiệu thi đua thực hiện đúng các  tỷ lệ 

được quy định tại  Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu (ban hành kèm theo Quyết định số: 190a/QĐ-SGDĐT,  ngày 09  tháng 3 

năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 

b)  Số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng ở các cấp cụ thể 
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Cấp Sở 01 bộ; cấp Tỉnh (Bộ) 02 bộ; cấp Nhà nước 04 bộ; hồ sơ gồm ( có file 

đính kèm): 

- Văn bản đề nghị khen thưởng; 

- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể theo đúng mẫu quy định ; 

- Biên bản họp bình xét thi đua, khen thưởng và kết quả bỏ phiếu kín; 

- Hồ sơ minh chứng (Quyết định, giấy Chứng nhận;  . . . ). 

- Quyết định công nhận xếp loại CB, GV, NV. 

c)  Về thời gian trình nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng 

 Khen thưởng cấp tỉnh: Đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng thời gian như 

sau: 

- Hồ sơ đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Bằng khen 

của UBND; “Cờ thi đua của UBND tỉnh” và “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” trình từ ngày 

trước ngày 24/6 năm 2022. Riêng khối Phòng Giáo dục và Đào tạo thời gian nộp 

trước 30/6 năm 2022. 

Khen thưởng cấp Nhà nước:  

- Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc trước ngày 15/7/2022. 

d) Địa điểm nộp 

Nộp trực tiếp văn bản giấy và đồng thời nộp qua phần mềm Idsek các văn bản 

đã quy định  về văn phòng Sở. 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn chuẩn bị tổng kết phong trào thi đua 

năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị quan tâm triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:      

- Như kính gửi (để th/hiện), 

- Ban TĐKT Tỉnh (để b/cáo)                                     

- LĐ Sở và Các phòng CM, NV Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT;                                                    

- Lưu VT, PhươngTX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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