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QTJN HOANG MAT
HO THI DUA - KEEN TIIIIONG
S& 34'/HDTDKT-NV
V vic dê nghj khen thutng các tp the,
cá nhân ngânh Giáo dye va Dão tao
näm hQc 2020-202 1.

cQNG HOA xA HQI CR11 NGHIA VIET NAM
Oc 1p - Ty do - Hnh phüc
Hoàng Mai, ngày 26 tháng q närn 2021

KInh gui:
- Phông Giáo dye vã Dão tao Qun;
- Trung tam Giáo dyc nghê nghip-Giáo dye thirOng xuyên;
- Cáe tnthng Mâm non, Tiêu hçe, THCS thuOe Qun.
Can th Luát Thi duo, Khen thuzi'ng nám 2003 và Ludt tha dJi bá sung mtts
dieu cáo Ludt Thi duo, khen thwó'ng nàm 2013;
Can cth Nghj 4/nh 5d 91/2017/ND-CF ngày 31/7/2017 cáo C'hinh pith quy d/nh
chi tjlt liii hành mótsd dieu cáo Luát Thi duo, khen thwáng;
án th Thông 1w sJ 12/2019/TT-BN V ngày 04/11/2019 cáo B Nôi vy quy 4/nh
chi tilt thi hành mat s diu cáo Nghi d/nh sJ 91/2 01 7/ND-CF ngày 31/7/2017 cáo
ChInh pith quy 4/nh chi tilt thi hành mat s6 dilu cáo Luat Thi duo, khen lhwàng;
('an cá- Quylt 4/nh 5 09/2020/QD - UBND ngày 28/4/2020 cáo UBND thành
phd Ha Nai v vic ban hành Quy djnh v cong tác thi duo, khen thwó'ng trên 4/a bàn
thành phd Ha Nai;
Can c& COng van sd 143/BTD-NV2 ngày 13/4/2021 cáo Ban Thi duo, khen
thu'5ng thành phd Ha P101 v viqc khen thw&ng tdng kIt nhim vy näm hQc 2020-2021
va khen thwáng cdp nhà nwác nám 2021 ngành Giáo dyc và Dào tgo;
Can c& Quylt 4/nh sd 532 7/QD-UBND ngày 25/8/2020 cáo UBND qun
Hoàng Mai v vic ban hành Quy 4/nh v cOng tác Thi duo, Khen thwó'ng trên 4/a
bàn Qu4n.
HOi dng Thi dua, khen thutng qun Hoâng Mai hithng dn tng két cong tác thi
dua, khen thuâng ngânh Giáo due vã Dào tao näm hçc 2020-2021, nhu sau:
I. D nghj khen thutng cp Qun:
1. Tng Danh hiu T4p th lao dng tiên tin:
1.1. Tiêu chuAn: Danh hieu "Tp the lao dng tiên tién" dirge xét t.ng cho tp
the dat các tiëu chuAn sau:
- Hoân thânh tat nhiem vy và ké hoach dirge giao;
- Co phong trào thi dua thutng xuyên, thit thirc, có hieu qua;
- Co trén 50% eá nhân trong tp the dat danh hiu "Lao dOng tiên tin" vã
khOng eO cá nhân bj k' 1ut tir hInh thüc cânh cáo trà len;
- NOi ho doS ket, chp hãnh tót chU twang, chinh sãch cUa Dáng, pháp 1ut
cüa Nhà nuó'e.
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1.2. D6i tirgng: PhOng Giáo due vâ Dâo tao, Trung tam GDNN-GDTX, cáe
tnthng MAm non, Tiu hçe, Trung hçc eu s& cong Ip.
1.3. s6 lirgng:
- T' 1 xét khen thudng không qua 70% thng s6 dun vj thuOc Cim Thi dua.
- Di vo'i PhOng Giáo due vã Dão tao, Thing tam GDNN-GDTX cAn cü vâo
thãnh tich eUa don vj dE xét khen thir&ng (eh.m dim thi dua, xin kiEn Cum thi dua
th6ng rihAt thire hien nAm 2021).
2. Tng Danhhiu Lao dng tiên tin:
2.1. Tiêu ehun: Danh hieu "Lao dOng tiên tin" dirge xét t.ng cho cOng ehüc,
vien chüe dat eác tiêu ehuAn sau:
- Hoân thãnh Mt nhiém vi dirge giao, dat nAng suat và chat Iugng eao;
- Chp hành Mt ehü tnzang, chInh sách cUa Dãng, pháp luat cUa Nhà nude, cO
tinh thAn t Ie, ti ciräng; doãnkt, tucrng trg, tIeh cijc tham gia phong trào thi dua;
- Ti ch ei,rc hçc $p ehinh tn, van hoa, ehuyên môn, nghip vu;
- CO dao dde, lói s6ng lành manh.
2.2. D6i tirgng: Cãe eá nhfin thuOe phông Giáo due vã Dâo tao, Trung tam
GDNN-GDTX, cae truOng MAin non, TiEu bce, Trung he co s& cOng lap.
2.3. só lirgng:
a. D6i vdi cOng ehde, viên ehfre khOng gilt chde vu lAnh 40, quán 1:
- Dan vi dirgc dè nghj Co Thi dua ehü ChInh phü xét khen thithng Mi da 100%
S6 eá nhân hoãn thành Mt nhiëm vii.
- Dan vj diroe d nghj CO Thi dua xuAt sAc cAp Thãnh ph6 xét khen thirOng
khOng qua 90% s6 cá nhán hoàn thành Mt nhiem vii.
- Dan vj dirge dè nghj tng BAng khen cAp Thãnh ph6 xét khen thuOng khOng
qua 80% s6 eá nhân hoãn thành Mt nhim vi.
- Dan vj dirge dE nghj tng Danh hiu Tp th Lao dng xuAt sAc cAp Thãnh
ph6 xét k.hen thuOng khOng qua 75% s6 eá nhân hoàn thãnh Mt ithim vu.
- Don vj dirge dE nghj tng danh hiu Tp th Lao dQng tiên tiEn cAp Qun xét
khen thirOng không qua 60% s6 eá nhân hoân thành Mt nhiem vu.
- Dan vj khOng dirge khen thirdng dè nghj không qua 50% s6 eá n.hãn hoàn
thânh Mt nhiem vi.
b. D6i vdi cOng ehde, viên ehixe lanh dao, quán l (cAp trirdng, cAp pho):
- Dan vi dirge dè nghi tng CO thi dua xuAt sAc cAp math ph6 & nghj khen Mi da
100% lanh dao thuôc don vi;
- Dan vj dirge dé nghj tng BAng khen eüa Chü tjeh UBND Thãnh ph6 d nghj
khen Mi da 80% lanh dao thuoe dun vj;
- Dan vj dirge d nghj tng danh hiu "Tip the lao dng xuAt sAc" cAp Thãnh ph6
& nghj khen Mi da 70% lath dao thuOe dan vj;
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- Don vj dirge d nghj tng danh hieu "Tip th lao dØng tiên tin" dè nghi khen t6i
da 50% lAnh dao thuOc don vj;
- Don vj không dirge khen thuOng thi lath dao don vj không dirge khen thuOng.
* Lieu j:
- Thai gian nghi thai san theo quy djnh dirge tInh d xét tng danh hiu LDTT.
- D6i vOi cá than ehuyn cong tác, don vj mOi cô trách nhim bith xét danh
hiu LDTT (tnr&ng hgp eó thai gian cong the a co quan eQ tü 06 tháng trâ len phãi cO
9 kién nh4n xét cia co quan cQ).
- Không xét t.ng danh hieu LDfl dái vó'i cáe cá nhân mâi tuyén dung duài
10 tháng.
- Kiii dE nghj Qun khen thuOng v& thành tIch cong the näm dái vâi lAnh dao don
vj (CAp triiâng, cAp pho) phãi cAn cit vào thành tIch tap the do cá than do lAnh dao.
- Cáe don vj lap dath sách eá than de nghj khen thutng theo thành tIch tü cao
xu6ng thAp và xep theo thit tir tir 01 dn bet, trong tru&ng hgp dé nghj qua s6 hrgng
quy djnh HOi dãng TDKT Quan së thông then thuâng dôi vOi eá nhân eó 56 thit tr
eao hon.
3. Tng Danh hiu Chien s thi dua ax
3.1. Tiêu chuAn: Dath hieu "Chién si thi dua co sâ" dirge xét tng cho cá than
dat các tiêu chuAn sau:
- Dt tiêu ehuAn danh hiu "Lao dng tién tién"
- Co sang kin là giãi pháp ky thuat, giái pháp quàn 19, giãi pháp tác nghip hoc
giãi pháp itng dung tién ho k thuat de tang nAng suAt lao dQng, tAng hiu qua cong
táe hoe có d tài nghiên cia khoa hçe da dirge cAp Quan hoc cAp S& cOng nhan.
3.2. D6i tugng: Các ca than thuOc phOng Giáo due vâ Dào tao, Dung tam GDNNGDTX, the tw&ng Sm non, Ti& h9c, Trung h9c co sâ cong lap.
3.3. S hxgng: Mi don vi de nghi khen thuâng theo t9 l không qua 15% tong
s6 cá than dirge xét tang danE hiêu Lao dOng tién tiM cUa don vj.
4. Tng GiAy khen:
4.1. Tiêu ehuAn d6i voi t*p th: GiAy then dé tang cho tap thE dat mOt trong
cac tiéu chuAn sau:
- Co thãnh tIeh xuAt sAc dirge bIth xét trong phong trào thi dua;
- Hoàn thânh tót thiêm vv; nOi bt) doàn kEt, guong mu chAp hành chü twang,
chInE sách cüa Dáng, pháp luât cUa Nhà rnroc, thve hien tht quy ehE dan ehü O co SO,
thrc hành tiEt kiem, th6ng lang phi.
4.2. Tiêu chuAn dói vâi eã nhan: GiAy then dE tang eho eá nhân dat mOt trong
các tiêu chuAn sau:
- CO thânh tIch dirge bmnh xet trong phong trào thi dua;
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Hoan thãnh t6t nhiem vv, nghia vv cong dan; có phAm chAt dao due tót, doãn
két, guong mu chAp hánh chU truccng, chInh sách cUa Dáng, pháp h4t cüa Nba nuàc.
4.3. D6i tugng: Các tap th& cá nhân thuOc cáe truäng MAm non, Tiu hçc,
Trung bce co sâ ngoãi cOng lap.
4.4. só lugng:
Tp thE: D6i voi Cvm Thi dua kh6i MAm non ngoãi cong 13p xét khen
thuâng khOng qua 70% thng s don vj thuQc Cvm Thi dua. Các Cum Thi dua khói
TiEu bce, Trung hçc co sâ xét khen thuâng d6i vâi tru&ng cO diEm thi dua ti~ 80 trâ len.
Ca nhân (co hgp dng lao di5ng theo quy djnh):
+ Tru&ng dirge xét tng GiAy khen: Mi truäng xét dE nghj khen thrOng theo
t' l không qua 15% t6ng s6 cá nhãn thuOc dan vj.
+ Tnräng không dirge t.ng GiAy khen: M6i trubng xét d nghj khen thuOng theo
t' 1 thông qua 10% t6ng s6 cá nhAn thuOc don vj.
II. D nghj khen thir&ng cAp Thãnh ph (aM vó'i thin vj cong lip):
1. Tng Danh hiu Tp th lao dng xuAt sh:
1.1. Tiêu ehuAn: Danh hieu "Tip thE lao dQng xuAt sic" dirge xét tang cho tap thE
dat the tiêu chuAn sau:
Sang tao, vugt kho hoân thânh xuAt sAc nhim vv, th?c hin t6t các nghia vi1 dái
vOi Nhã nuOc;
Co phong tráo thi dua thuäng xuyên, thiEt thiic, hiu qua;
Co 100% eá nhân trong tap thE hoán thành nhiem vp dirge giao, trong do có it
nhAt 70% eá nhân dat danh hiu "Lao dOng .tiên tiEn";
Co cá nhân dat danh hiêu "ChiEn si thi dua co sO" va khOng cO cá nhãn bj k' luat
tü hInh thüc cãnh Cáo trO len;
NOi bQ doãn kEt, guong mu chAp hành chü tnxang, chInh sáeh eüa Bang, pháp
luat cüa Nba nuOc.
1.2. S lugng: CAn cü vao kEt qua bmnh xét danh hiu thi dua, hinh thüc khen
thuOng cüa phOng Giáo d%ic va Bàn tao nAm hpe 2020-202 1, m6i Cim Thi dua xét
dE nghj khen thtrOng theo t' l nhtr sau:
Phong Giáo dye vá Bàn tao không dirge dE nghj khen thithng: t5' I xét
không qua 10% tap thE Lao dng tiên tiEn.
PhOng Giáo dye vá Bàn tao dirge dE nghj khen thuOng BEng khen hoc
danh hiu Tap thE Lao dng xuAt sac cap Thãnh ph& t' i xét không qua 15% tap
thE Lao dØng tiên tiEn.
Phông Giáo dye vA Dào tao duoc dE nghj khen thuOng C Thi dua xuAt sAc
cap Thãnh ph6: t' l xét khong qua 20% tap thE Lao dOng tiên tiEn.
2. Tng C& thi dua xuAt sh:
2.1. Tiêu chuAn: Ca thi dua xuAt sAc dirge xét tng cho tAp thE dat các tiêu chuAn sau:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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- Hoàn thành virgt müe the ehi tiêu thi dua và thim vi:i dirge giao trong nAm; là
tap thE tiêu biEu xuAt sAc cUa ep bO, ngãnh, tinh, doân thE trung trong;
- Co nhân M mOi, mô hmnh mOi dE eác tap thE kháe thuOc bO, ngành, Ca quan
ngang b5, cu quan thuQc Chinh phii, doàn thE trung wing, tinh, thành pht true thuOc
Trung wing hçe t@p;
- Nôi bô doàn kEt, tIch ci:re thijc hãnh tiEt kiem, chtng Mng phi, eh6ng tham
nhUng và eáe t nan xã hOi kháe.
2.2. só luong: Mi Cum Thi dua xét dE nghj 01 truäng xuAt sAc dk du. D6i
phông Giáo die va Bàn tao, Trung tam GDNN-GDTX Qun do SO Giáo dye vâ Dão tao
xem xét dE nghj khen thirOng.
3. Tng Danh hiu Chi&i s thi dua dp Thành ph:
3.1. Tiêu chuAn: Danh hi4u "ChiEn s5 thi dua c&p Thành pM" dirge xét tng
cho cá nhãn dat 2 tiêu ehun sau day:
- Co thành tIeh tiêu biEu xuAt sAc trong s6 nhung eá nhan 3 Mn lien tyc 4t danh
hiêu "ChiEn s5 thi dua ea SO";
- Thành tIch, sang kiEn, giái pháp cong tãe, dE tài nghiên cthi ciia cá than do eó
táe dyng ành huOng d6i vOi Trung wing, Thânh pM và do HØi dng Khoa hçe, sang
kiEn dp Thanh pM xem xét, cong nhan.
3.2. D6i tuorng: Cáe eá nhãn thuQe phông Giáo dyc vâ Bàn tao, Trung tam GDNN(}DTX, cáe truOng Mm non, TiEu hçe, Trung hpe eq sO cOng Wp.
3.3. S lugng: Ca nhân cO dii tiéu ehuAn.
4. Tng BAng khen:
4.1. Tiêu ehuAn di vOi tap thE: B&ng then cAp Thành pM dE tng eho tap thE
girong mh chAp hãnh t6t ehii tnrcxng, chinh sách ciia Bang, pháp luat cUa NM nu&e
và dat mOt trong eác tiêu ehu.n sau:
- Co thành tieh xuAt sAc dirge bmnh xét trong phong trào thi dua;
- 2 näm lien tyc dat danh hiu Tap thE lao dOng xuAt sAc, nOi bO doàn kEt, thi,rc
hiGn t6t quy ehE dan ehU 0 ea sO, tã chic t6t eáe phong trào thi dua; ehäm lo dOi sng
vat chAt, tinh than trong tap thE; thve hart tiEt kiem; thi,re hin dAy dii eáe ehE do,
ehInh sáeh d6i vOi mci thãnh viên trong tp thE.
4.2. Tiëu ehuAn d6i vOi eá than: BAng then cAp Thành pM dE tang eho eá nhân
guong mu chAp hành Mt cliii trucxng, ehjnh saeh eiia Dáng, pháp luat ciia NM nuOe,
dat mOt trong eáe tiêu ehuAn sau:
- Co thãnh tieh xuAt sAc dirge binh xét trong eáe phong trAo thi dua do Trung
wing, Thânh ph6 phat dOng hang näm;
- Lap dirge nhiEu thành tIeh eó pham vi ãnh huOng trong tCrng linh vi,re thuQe bo,
ngành, tinh, doãn thE Thing wing;

voi
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- 02 lAn lien tvc dat danh hieu "Chin s thi dua ca so", trong thai gian dO cO 02
sang kin duge Qun cong nh*n va áp d%lng hiu qua trong pham vi cAp co sâ.
4.3. D6i tucing: phông Giáo due va Dào tao, Trung tam GDNN-GDTX, cac tmông
MAm non, Tiu hçc, Trung hçc co s& cOng 1p va các eá nhân thuOc don vi.
4.4. S hxcing: Tp th& cá nhân có dii tiéu chuAn.
Lwu j: Các tp the, cá nhãn dE nghj t.ng Bang khen ciia UBND Thành ph6, phãi
xét thãnh tIch tcr 02 näm trä len; trong do:
- Tp th: Can c k& qua dánh giá "Hoán thánh xuAt sAc nhim vu" ciia cAp cO
thAm quyEn nAm hgc 2020-2021, tCr nàm hçc 20 19-2020 tr& ve tnthc tIme hin theo
quy djnh t?i dim e, Diu 4, QuyEt djnh s6 09/2020/QD-UBND ngây 28/4/2020 ciia
UBND Thánh phó.
- Ca nhân: CAn cü k& qua dánh giá "Hoàn thành xuAt sAc nhiem vW' ciia cAp có
thAm quyn nAm 2020 tró' v trzthc vã 06 tháng dAu nãm 2021 dugc dánh giá hoàn
thánh t6t nhitm vi trâ len (kit qua dánh giá, xip loqi hang tháng) d6i vâi cong chüc
thuOc phOng Giáo due vâ Dâo tao Qun; nAm h9c 2020-202 1 tth v trwó'c dói vâi viên
chüc, nguM lao dng thuOc cac nhã truäng dE lam cAn cü xét khen thuâng.
III. D nghj khen thithng cAp NM nu'&c:
1. D nghj tng Bng khen ChInh phil, Huân chwrng Lao dng các hng:
Vic xét khen thuäng cAp NM nuâc d6i vài ngánh Giáo due vá Dáo tao thuc hien
theo Cong vAn só 25/HDTDKT - NV ngây 19/3/2021 ciia HOi dng Thi dua khen thuOng
qun Hoàng Mai v vic Song dn dè nghj khen thuOng cao nAm 2021.
2. B nghj tng Co Thi dua cüa ChInh phii:
Giao phOng Giáo dgc vá Dáo tao Quan xét 01 truäng dè nghj khen thuâng C&
Thi dua ciia ChInh phU trong s6 tmông duge dE nghj Ca Thi dua xuht sAc cAp Thành pM.
IV. Thu tijc h sa d ngh khen thu*ng:
- Ta trInh cUa don vj dà nghj xét khen thu&ng.
- Biên bàn hçp HOi dng TDKT don vj.
- Báo cáo thânh tIch $p th, cá nhãn dE nghj khen thuàng cO xác nhn ciia cci
quan (Mu báo cáo theo Nghj djnh 91/2017/ND - CP ngày 31/7/2017 ciia ChInh phii).
- Trich ngang thành tIch nt,i bt ciia tp the, ca nhán 1-2 trang A4.
- Ban phO to các Quyt djnh cong nhan & tái, sang kiEn...; Ban dánh giá viec
thuc hiên nhiem vu di vOi ca nhán.
- Quyt dinh cOng rthân danh hiu thi dua (Tap the Lao dng tiên jefl, Chin s9
thi dua eq sä) nAm hoc 2020-2021.
- Quy&t djnh cong nh8n sang kiEn nAm 2020, 2021 hoe nAm hoc 2019-2020,
2020-2021.
- Van bàn v& kEt qua dánh giá "Hoàn thành .xuAt sAc thim vi" ciia cAp co
thAm quyEn d& voi các tap the, cá nhân de nghj khen thrOng.
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Lieu fl: [Mi vâi khen thu&ng cAp Nba nuoc nQp 06 bQ ha so; khen thuong cAp
Thành ph6 nOp 03 bQ ha so; khen thuâng cAp Qun nOp 02 bQ ha so.
V. Quy trInh xét khen thtthng vã thôi gian thiyc hin:
I-IOi dang Thi dua, khen thu&ng Qun chi xét khen thuông dai vOi tap th&
eá nhân cO dang k thi dua tü Mu nàm h9e 2020-202 1, cii thE bitt xét nhu sau:
1. Các Cim Thi dna t6 ehrc hçp, binh xet khen thuâng d6i vâi cac don vj vâ
gii ha so dè nghj then thuâng yE phOng Giáo due va Dào tao trithe ngày 25/5/2021.
2. Các trtthng can cü kEt qua bInh xét thi dua d6i vOi tp thE dE xét dE nghj
khen thtxóng d6i vOi cá nhfin. H6 so dE nghj khen thu&ng gui yE phông (lao due và
Dão tao trithe ngày 31/5/2021.
3. PhOng Giáo due vâ Dâo tao có trách nhim t6ng hqp, bInh xét dE nghj cáe
cAp xét khen thi.thng d& vói $p thE, cá nhân cac trutng hçe và gui h6 so yE HQi dang
Thi dua, khen thuâng Qun (qua phông NOi i' dE thAm djnh) trwóc ngây 10/6/2021.
4. PhOng Giáo due và Dão tao, Tning tam GDNN-GDTX tx chAm diEm thi dua
theo tiêu ehI Cum Thi dua da th6ng nhAt Mu nãm 2021 và xin ' kiEn Cum thi dua
vic dE nghj khen thuâng nãm hQe 2020-2021. Hoàn thin h6 so dE nghj các cAp xét
khen thutng gài yE HQi dãng Thi dua, khen thuóng Qun (qua phông NOi vii dE thAm
djnh) tneo'c ngây 10/6/2021; Phói hcxp vói phông NOi viz gui ha so dE nghj khen
thu&ng yE Sâ Giáo due vã Dão tao, Ban Thi dua, then thuOng Thãnh pM tneó'c ngây
30/6/2021.
5. Phông NOi vu có trách nhim huâng Mn, don d6c phông Giáo due và
Dão tao, Trung tam (}DNN-GDTX và cac truäng bce thuOc Qun thvc hin vic xét,
dE nghj khen thuOng nàm hçc 2020-2021 dam báo s6 hxgng, chAt hrqng và thai gian
theo dUng quy djnh; thAm djnh h6 so dE nghj khen thutng cUa cáe don vj trinh HOi
d6ng Thi dna, then thuâng Qun xét dE nghj các cAp then thuOng.
HOi d8ng Thi dua, then thuOng qt4n Hoâng Mai yen cAn phOng Giáo duc và
Dào tao, Trung tArn GDNN-GDTX, eac truOng MAin non, TiEu hçc, Trung hçc Co sâ
thuOc Qun thEn thai thuc hin./4i,.._
Nc! nhân:
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