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V/v hướng dẫn khen thưởng tổng kết
năm học 2019 - 2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố Cà Mau;
- Thủ Trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT.
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 Giáo dục
và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;
Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cà
Mau;
Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-SGDĐT ngày 30/01/2019 của Giám đốc Sở
GD&ĐT về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo
dục tỉnh Cà Mau,
Giám đốc Sở GD&ĐT hướng dẫn một số nội dung về việc xét, đề nghị khen
thưởng tổng kết năm học 2019 - 20120 như sau:
I. XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CÁC CẤP

- Thực hiện theo Công văn số 03/BTĐKT-NV ngày 11/01/2017 của Ban Thi
đua - Khen thưởng tỉnh.
- Tất cả hồ sơ phải đúng theo quy định và gửi về Sở GD&ĐT Cà Mau (Bộ
phận Thi đua - Khen thưởng - Điện thoại liên hệ: 3822557) chậm nhất đến ngày
20/4/2020, đồng thời gửi Email (Tờ trình, các danh sách đề nghị, các báo cáo sáng
kiến đề nghị cấp tỉnh) theo địa chỉ: thiduakhenthuong@camau.edu.vn
II. ĐỀ NGHỊ KHEN THƢỞNG TRONG NGÀNH

1. Đối tƣợng, thẩm quyền xét chọn đề nghị
- Đối với các tập thể và cá nhân công tác tại đơn vị, trường học, cơ sở giáo
dục trực thuộc Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT huyện, thành phố Cà Mau thực hiện
bình xét, đề nghị khen thưởng theo năm học.
- Đối với tập thể, cá nhân thuộc Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT các huyện,
thành phố Cà Mau lấy kết quả đánh giá, chấm điểm, bình xét thi đua của năm gắn
với kết quả năm học để làm cơ sở xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng
khi kết thúc năm học.
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành GD&ĐT chỉ xét và đề nghị từ Giám
đốc Sở GD&ĐT trở lên công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

đối với cá nhân, tập thể đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT, cá nhân và tập
thể các phòng chức năng thuộc Sở GD&ĐT.
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thành phố Cà Mau tổ chức xét
duyệt và đề nghị khen thưởng đối với cá nhân, tập thể đơn vị, trường học trực thuộc
Phòng GD&ĐT, cá nhân và tập thể các bộ phận chuyên môn thuộc Phòng GD&ĐT.
2. Nguyên tắc, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua
Việc bình xét, đề nghị phải đảm bảo nguyên tắc khen thưởng quy định tại
Điều 3, Danh hiệu thi đua và Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua quy định tại Mục 2
Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
Mỗi danh hiệu thi đua và hình thức đề nghị khen thưởng phải căn cứ thành
tích, kết quả thực tế đạt được, đối chiếu với giao ước đăng ký thi đua đầu năm học
đồng thời phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 42/QĐSGDĐT ngày 30/01/2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT.
3. Đề nghị công nhận danh hiệu thi đua
3.1 Đối với cá nhân
* Danh hiệu “Lao động tiên tiến”
Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn
quy định tại Điều 10, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.
* Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu
chuẩn quy định tại Điều 9, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.
- Cá nhân đạt một trong các thành tích quy định tại Điều 4, Thông tư
22/2018/TT-BGDĐT.
- Tỷ lệ “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% số cá nhân đạt danh hiệu
“Lao động tiên tiến” của đơn vị, trường học; trong đó bảo đảm không quá 1/3 là cán
bộ quản lý, nếu có số dư thì được làm tròn lên.
* Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”
Được xét tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 9, Nghị định
số 91/2017/NĐ-CP ngày 15/7/2017 của Chính phủ và một số quy định cụ thể sau:
1. Các cá nhân có sáng kiến, giải pháp công tác đã được Hội đồng xét duyệt,
công nhận sáng kiến cấp tỉnh công nhận, ngoài việc để làm cơ sở xét công nhận
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” còn làm cơ sở để xét tặng Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ, Huân chương lao động.... Do đó, trong quá trình công tác, nếu cá
nhân có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp công tác mang lại hiệu quả
thiết thực cho cơ quan, đơn vị và có phạm vi ảnh hưởng được áp dụng toàn tỉnh,
cuối năm học đề nghị Hội đồng xét duyệt, công nhận sáng kiến cấp cơ sở xét công
nhận và đề nghị Hội đồng xét duyệt, công nhận sáng kiến cấp tỉnh xem xét công
nhận theo quy định.
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2. Đối với các đề tài nghiên cứu khoa học, đề án.... đã được Hội đồng khoa
học cấp tỉnh trở lên công nhận, được xem xét để làm cơ sở công nhận danh hiệu
“Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và các hình thức khen thưởng cao hơn.
3.2 Đối với tập thể
Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Tập thể Lao động xuất sắc”
Được xét tặng hàng năm vào dịp tổng kết năm học; tiêu chuẩn thực hiện theo
quy định quy định tại Điều 27 và 28 Luật Thi đua, Khen thưởng.
Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” là tập thể tiêu biểu, được lựa chọn
trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; đối tượng được xét
tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trong ngành giáo dục bao gồm: Phòng
chức năng và tương đương thuộc Sở GD&ĐT; trường phổ thông các cấp; trường
mầm non - mẫu giáo (không xét tổ, khối chuyên môn thuộc trường phổ thông,
trường mầm non - mẫu giáo).
4. Đề nghị hình thức khen thƣởng
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:
+ Đối với tập thể: Tặng cho tập thể 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ (02 năm liên tục đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"), nội bộ đoàn
kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở 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 đối với mọi thành viên trong tập thể; tổ chức Đảng, đoàn thể
trong sạch, vững mạnh.
+ Đối với cá nhân: 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời
gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ
sở. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.
- Bằng khen của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT: Do số lượng quy định hạn chế,
mỗi Phòng GD&ĐT và đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT bình xét đề nghị
01 bằng khen cá nhân hoặc tập thể có thành tích tiêu biểu nổi bật và phải đảm bảo
đầy đủ hồ sơ theo tiêu chuẩn quy định.
- Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ: Thực hiện tiêu chuẩn quy định tại
Điều 38, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.
- Huân chƣơng Lao động: Thực hiện tiêu chuẩn quy định tại Điều 22, Điều
23, Điều 24 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.
5. Khen thƣởng các lĩnh vực công tác đối với Phòng GD&ĐT: Sở
GD&ĐT có công văn hướng dẫn riêng.
III. ĐỀ NGHỊ KHEN THƢỞNG CHA MẸ HỌC SINH:

- Đối với các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT: Căn cứ đề nghị của
Ban đại diện CMHS, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức xét duyệt, làm Tờ
trình đề nghị Giám đốc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân CMHS có thành tích
đóng góp tiêu biểu, nổi bật với số lượng phù hợp.
3

Trường hợp tập thể, cá nhân CMHS lập được thành tích đột xuất đặc biệt
xuất sắc, Thủ trưởng đơn vị có thể lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen
theo đúng tuyến trình khen thưởng và hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy
chế thi đua, khen thưởng tỉnh Cà Mau (ban hành theo Quyết định số 32/2018/QĐUBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
- Đối với tập thể, cá nhân CMHS các trường Mầm non, Tiểu học, THCS;
Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm tập hợp xét duyệt
đề nghị của các trường, trình UBND huyện, thành phố Cà Mau xem xét, quyết định.
IV. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƢỞNG

1. Hồ sơ đề nghị khen thƣởng trong ngành:
1.1. Tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết năm học (mẫu 1).
1.2. Danh sách đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng:
- Danh sách cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến
sĩ thi đua các cấp (mẫu 2a).
- Danh sách tập thể đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến;
Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua xuất sắc (mẫu 2b).
- Danh sách cá nhân đề nghị tặng Giấy khen của Giám đốc hoặc Bằng khen
của Chủ tịch UBND tỉnh (mẫu 3a).
- Danh sách tập thể đề nghị tặng Giấy khen của Giám đốc hoặc Bằng khen
của UBND tỉnh (mẫu 3b).
- Danh sách cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng từ cấp Bộ trở lên (sử dụng
mẫu 3a, 3b điều chỉnh tiêu đề cho phù hợp).
Lưu ý:
- Lập danh sách riêng theo từng danh hiệu thi đua và từng cấp đề nghị khen
thưởng.
- Các trường THPT có cấp THCS phải trích lập thêm các danh sách giáo
viên THCS được đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng theo các biểu
mẫu tương ứng (có ý kiến xác nhận đề nghị của Phòng GD&ĐT) gửi kèm các danh
sách chính.
- Tất cả các danh sách đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng nêu
trên, phải xếp theo thứ tự ƣu tiên (cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu nổi bật,
được Hội đồng bỏ phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ cao hơn xếp trước).
1.3. Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng:
Biên bản phải thể hiện rõ thành phần, số lượng tham dự; tỷ lệ biểu quyết các
danh hiệu thi đua, hình thức đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể; kết quả xét duyệt
với đầy đủ số liệu, danh sách đề nghị khen thưởng của toàn đơn vị (các kết quả phải
phù hợp với nội dung đề nghị nêu ở Tờ trình).
1.4. Bản đăng ký giao ước thi đua (mẫu 4)
1.5. Báo cáo tổng hợp kết quả đăng ký thi đua và đề nghị khen thưởng (mẫu
5)
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1.6. Các quyết định khen thưởng liên quan những năm trước:
Đối với các danh sách đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, bằng
khen của Chủ tịch UBND tỉnh, bằng khen của Bộ trưởng trở lên, Hội đồng Thi đua
- Khen thưởng các đơn vị, trường học phải gửi kèm bản phô-tô các quyết định công
nhận CSTĐ cơ sở, Tập thể lao động xuất sắc trước đó theo tiêu chuẩn quy định để
đối chiếu.
1.7. Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân:
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo đúng các Mẫu tại Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ).
- Mỗi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đều có quy định các tiêu
chuẩn khác nhau đều có các quy định các tiêu chuẩn khác nhau, do đó mỗi tiêu
chuẩn cần phải có báo cáo thành tích khác nhau. Báo cáo thành tích phải nêu bật kết
quả thực hiện nhiệm vụ và thành tích đạt được trong các năm qua (tùy theo danh
hiệu thi đua, hình thức khen thưởng). Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh
hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh phải nêu bật thành tích đạt được trong 03 năm qua.
Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ
tịch UBND tỉnh phải nêu bật thành tích đạt được trong 02 năm.
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân phải ghi rõ số quyết định, ngày,
tháng, năm công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, Quyết định
công nhận sáng kiến và cơ quan ký ban hành Quyết định theo trình tự hàng năm;
phải có xác nhận, ký tên, đóng dấu của đơn vị chủ quản và cấp quản lý.
- Các tập thể, cá nhân không có Bản báo cáo thành tích sẽ không được xét
duyệt đề nghị khen thưởng.
1.8. Quyết định công nhận hoặc Giấy công nhận sáng kiến kinh nghiệm:
Cá nhân được đề nghị danh hiệu CSTĐ cơ sở không thuộc diện miễn sáng
kiến kinh nghiệm, CSTĐ cấp tỉnh phải có Báo cáo sáng kiến được Hội đồng xét
duyệt sáng kiến (Hội đồng khoa học) cấp thẩm quyền quyết định công nhận, xếp
loại theo quy định.
Hội đồng xét duyệt sáng kiến sẽ công bố quyết định công nhận (hoặc cấp
Giấy công nhận) sáng kiến, để đảm bảo điều kiện về thủ tục, hồ sơ cho cá nhân khi
đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua năm học 2019-2020.
2. Hồ sơ đề nghị khen thƣởng Ban đại diện cha mẹ học sinh
2.1. Tờ trình hoặc Bản đề nghị khen thưởng CMHS của nhà trường.
2.2. Danh sách đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân CMHS.
2.3. Bản Báo cáo tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân.
3. Tất cả các loại hồ sơ trên (kể cả khen thưởng trong và ngoài ngành), sử
dụng thống nhất theo khổ giấy A4, Font chữ Times New Roman - cỡ 13 hoặc 14. Tờ
trình và các danh sách đề nghị khen thưởng phải soạn thảo trong cùng một tập tin.
- Tất cả hồ sơ Hội đồng sắp xếp thành 01 bộ bản chính, không đóng thành
tập.
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- Đối với hồ sơ cá nhân (các Báo cáo thành tích) 01 bản chính sắp xếp theo
thứ tự tương ứng của từng danh sách đề nghị không đóng thành tập.
Riêng Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cấp cao (từ bằng khen Thủ
tướng Chính phủ trở lên) phải lập thành 05 bản chính đóng thành tập.
V. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

Từ ngày 10/6/2020 đến ngày 15/6/2020 các Phòng GD&ĐT huyện, thành
phố Cà Mau (trường hợp có đề nghị tặng bằng khen của Bộ trưởng), các đơn vị,
trường học trực thuộc Sở GD&ĐT phải cử cán bộ, giáo viên phụ trách công tác thi
đua khen thưởng đến gửi hồ sơ trực tiếp tại Sở GD&ĐT (Thường trực Hội đồng
Thi đua - Khen thưởng, điện thoại liên hệ: 0290 3822557) đồng thời gửi Email
toàn bộ Danh sách đề nghị khen thưởng và Báo cáo thành tích khen cấp cao theo
địa chỉ: thiduakhenthuong@camau.edu.vn
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành không tổ chức xét duyệt mọi trường
hợp đề nghị chậm trễ, thiếu hồ sơ hoặc hồ sơ không đúng quy định.
Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học triển khai
thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ với
Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKT tỉnh (để b/c);
- UBND huyện, Tp Cà Mau (để phối hợp);
- Lãnh đạo Sở, CĐN;
- Trưởng phòng chức năng Sở GD&ĐT;
- Lưu VT, TĐKT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hoàng Dự
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Mẫu 1

SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƢỜNG (TRUNG TÂM)…..
…………………………………

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………, ngày

tháng

năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị khen thƣởng tổng kết năm học 2019-2020
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
Thực hiện nội dung Công văn số ………/SGDĐT-VP ngày tháng
năm
2020 của Sở GD&ĐT Cà Mau về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm học
2019-2020;
Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị……………
……………………………………………………………………………………...
Nhằm kịp thời, biểu dương khen thưởng những thành tích đã được trong năm
học 2019-2019, Thủ trưởng đơn vị ………..……………………………………
trình Giám đốc Sở GD&ĐT xét duyệt đề nghị các cấp thẩm quyền công nhận danh
hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể như sau:
1. Danh hiệu thi đua:
- Danh hiệu LĐTT: ………….cá nhân (trong đó đề nghị: …..... CSTĐ cơ sở)
- Danh hiệu CSTĐ cơ sở: ……..cá nhân (trong đó đề nghị: ….....CSTĐ Tỉnh)
- Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh:……cá nhân (trong đó đề nghị: …..…CSTĐ TQ)
- Danh hiệu tập thể LĐTT: …….tập thể (trong đó đề nghị: ….…TTLĐXS)
- Danh hiệu tập thể LĐXS: ….….tập thể
- Cờ thi đua xuất sắc:……..cờ
2. Hình thức khen thưởng:
- Giấy khen của Giám đốc Sở: ……………… tập thể …………...cá nhân
- Bằng khen của Chủ tịch tỉnh: ……………... tập thể …………...cá nhân
- Bằng khen của Bộ trưởng: ……………….... tập thể …………...cá nhân
- Bằng khen Thủ tướng CP: ………...………. tập thể …………...cá nhân
- Huân chương Lao động hạng:…...………… tập thể …………...cá nhân
(Kèm theo các danh sách)
Thủ trƣởng đơn vị
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Mẫu 2a

SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƢỜNG (TRUNG TÂM)…..
…………………………………

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
….….……, ngày

tháng

năm 2020

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ
CÔNG NHẬN DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN (CSTĐ CẤP CƠ SỞ, CSTĐ
CẤP TỈNH) - NĂM HỌC 2019-2020

TT

Ông
(bà)

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

01
02

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

Ghi chú:
- Mỗi danh hiệu thi đua cá nhân lập thành danh sách riêng. Danh sách đề nghị CSTĐ cơ sở
phải bao gồm cả những cá nhân đề nghị CSTĐ cấp tỉnh (nếu có) xếp theo thứ tự ưu tiên.
- Cột chức vụ: Trưởng, Phó đơn vị, Chủ tịch CĐ, Trưởng, Phó phòng khoa, chuyên viên,
giáo viên, nhân viên.
- Đơn vị công tác: ghi tên trường, trung tâm, huyện, thành phố (không viết tắt).
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Mẫu 2b

SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƢỜNG (TRUNG TÂM)…..
…………………………………

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………, ngày

tháng

năm 2020

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ
CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
(HOẶC TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC, CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC)
NĂM HỌC 2019-2020

Tập thể - Đơn vị

TT
01
02

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

Ghi chú:
- Mỗi danh hiệu thi đua tập thể lập thành danh sách riêng.
- Danh sách Tập thể LĐTT bao gồm toàn bộ danh sách Tập thể LĐXS (nếu có) và được xếp
theo thứ tự ưu tiên.
- Danh sách ghi đầy đủ tên tập thể - đơn vị, huyện, thành phố (không viết tắt).
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Mẫu 3a
SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƢỜNG (TRUNG TÂM)…..
…………………………………

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……..……, ngày

tháng

năm 2020

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
TẶNG GIẤY KHEN CỦA GIÁM ĐỐC (HOẶC BẰNG KHEN CỦA
CHỦ TỊCH UBND TỈNH, BỘ TRƢỞNG, THỦ TƢỚNG CP,
HUÂN CHƢƠNG LAO ĐỘNG) - NĂM HỌC 2019-2020

TT

Ông
(bà)

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

01
02

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

Ghi chú:
- Mỗi hình thức đề nghị khen lập thành danh sách riêng. Cá nhân đề nghị bằng khen của
Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bộ trưởng thì không đồng thời đề nghị GĐ Sở khen.
- Cột chức vụ: Trưởng, Phó đơn vị, Chủ tịch CĐ, Trưởng, Phó phòng khoa, chuyên viên,
giáo viên, nhân viên.
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- Đơn vị công tác: ghi tên trường, trung tâm, huyện, thành phố (không viết tắt); Danh
sách đề nghị từ bằng khen Bộ trưởng trở lên ghi đầy đủ tên tập thể - đơn vị, tỉnh Cà Mau (không
Mẫu 3b
viết tắt).

SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƢỜNG (TRUNG TÂM)…..
…………………………………

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………, ngày

tháng

năm 2020

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ
TẶNG GIẤY KHEN CỦA GIÁM ĐỐC (HOẶC BẰNG KHEN CỦA
CHỦ TỊCH UBND TỈNH, BỘ TRƢỞNG, THỦ TƢỚNG CP,
HUÂN CHƢƠNG LAO ĐỘNG) - NĂM HỌC 2019-2020

TT
Tập thể - Đơn vị
01 Trường (Trung tâm, Phòng, Khoa )
02

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

Ghi chú:
- Mỗi hình thức đề nghị khen lập thành danh sách riêng. Tập thể đề nghị bằng khen của
Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bộ trưởng thì không đồng thời đề nghị GĐ Sở khen.
- Tập thể - Đơn vị: ghi tên tập thể, trường, trung tâm, huyện, thành phố (không viết tắt);
- Danh sách đề nghị từ bằng khen Bộ trưởng trở lên ghi đầy đủ tên tập thể - đơn vị, tỉnh Cà
Mau (không viết tắt).
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Mẫu 4

SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƢỜNG (TRUNG TÂM)…..
…………………………………

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………., ngày

tháng

năm 2020

BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƢỚC THI ĐUA
NĂM HỌC 2019-2020
I. Cá nhân đăng ký các danh hiệu, khen thƣởng (1)
TT
(1)

Họ và tên
(2)

Chức vụ
(3)

LĐTT
(4)

CSTĐCS
(5)

CSTĐ
Tỉnh
(6)

GK
GĐ
(7)

BK
Tỉnh, Bộ
(8)

BK
TTg
(9)

HCLĐ
(10)

BK
TTg
(7)

HCLĐ
(8)

01
02
…

Cộng

II. Tập thể đăng ký danh hiệu, khen thƣởng (2)
TT
(1)

Đơn vị -Tập thể
(2)

TT
LĐTT
(3)

TT
LĐXS
(4)

GK
GĐ
(5)

BK
Tỉnh, Bộ
(6)

01
02
…
Cộng

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

THỦ TRƢỞNG

Ghi chú:
(1) Danh sách cá nhân: ghi rõ ông (bà),Chức vụ ( Trưởng, Phó đơn vị, Chủ tịch CĐ, Trưởng, Phó phòng
khoa, chuyên viên, giáo viên, nhân viên). Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phải đăng ký (x)
từ cấp thấp đến cấp cao hơn và phải đúng quy định theo hướng dẫn về tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng
(chẳng hạn , nếu cá nhân chỉ đăng ký đạt danh hiệu LĐTT (cột 4) thì không đủ tiêu chuẩn đăng ký cột 8;
đăng ký đạt danh hiệu LĐTT và CSTĐCS (cột 4 và 5) thì có thể đăng ký thêm danh hiệu và hình thức khen
thưởng khác nếu đủ tiêu chuẩn quy định, nhưng một cá nhân không thể đăng ký cả ở hai cột 6 và 7; hoặc 7
và 8; hoặc 9 và 10.)
(2) Danh sách tập thể: (Trường, Trung tâm, Phòng, Khoa, Tổ... ) cũng đăng ký (x) từ thấp đến cao và
phải đúng quy định theo hướng dẫn về tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng.
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Mẫu 5

SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƢỜNG (TRUNG TÂM)…..
…………………………………

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………, ngày

tháng

năm 2020

BÁO CÁO TỔNG HỢP
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THI ĐUA VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƢỞNG
NĂM HỌC 2019-2020
- Tổng số CB-GV-NV: …….. người (kể cả số hợp đồng từ 1 năm trở lên).
- Số cá nhân đăng ký thi đua/tổng số: …………./…………..
- Số tập thể đăng ký thi đua/tổng số: …………./……………
TT
1

2

3

4

Các danh hiệu thi đua
và hình thức khen thƣởng

Số lƣợng
đăng ký

Kết quả
Đề nghị (1)
Số lƣợng Tỷ lệ (%)

Danh hiệu thi đua cá nhân
- Lao động tiên tiến
- Chiến sĩ thi đua cơ sở
- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Danh hiệu thi đua tập thể
- Tập thể Lao động tiên tiến
- Tập thể Lao động xuất sắc
Hình thức khen cá nhân
- Giấy khen của Giám đốc Sở
- Bằng khen của UBND tỉnh
- Bằng khen của Bộ GD&ĐT
- Bằng khen của Thủ tướng CP
- Huân chương Lao động
Hình thức khen tập thể
- Giấy khen của Giám đốc Sở
- Bằng khen của UBND tỉnh
- Bằng khen của Bộ GD&ĐT
- Bằng của Thủ tướng CP
- Huân chương Lao động

Chủ tịch công đoàn

Thủ trƣởng đơn vị

Ghi chú: (1) tính tỷ lệ đề nghị đối với cá nhân thì so với tổng số CB-GV-NV, đối với tập thể thì
so với tổng số tập thể thuộc đối tượng theo quy định được đề nghị của đơn vị.
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