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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phong Thổ, ngày 30 tháng06 năm 2020

Kính gửi: các trường trực thuộc
Thực hiện Công văn số 1156/UBND-NV ngày 25/6/2020 của UBND
huyện Phong Thổ về việc xét thi đua tổng kết năm học 2019-2020; Công văn số
1126/SGDĐT-VP ngày 22/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020;
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn tổng kết công tác thi đua,
khen thưởng năm học 2019-2020, cụ thể như sau:
A. BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA
Các đơn vị trường trực thuộc xây dựng báo cáo tổng kết phong trào thi đua,
công tác khen thưởng năm học 2019-2020 (Theo Đề cương gửi kèm-Mẫu 01).
B. TỔ CHỨC XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
I. TỔ CHỨC XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
1. Các căn cứ xét đề nghị khen thưởng
- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;
- 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 các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 06/2018/QĐUBND ngày 21/02/2018 về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen
thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Số 03/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên
địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND
ngày 21/02/2018;
- Quy định số 22-QĐ/TU ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Tỉnh ủy Lai
Châu về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức
đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
- Căn cứ Thông tư 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 Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 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.
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- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh, về việc Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến và hướng dẫn thi hành
Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
2. Việc xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
- Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng từ Tổ
đến Trường đảm bảo nguyên tắc dân chủ, chính xác, công khai, công bằng.
- Đối với danh hiệu thi đua: Xét và bình chọn từ mức thấp đến mức cao (từ
Danh hiệu “Lao động tiên tiến” đến Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”,
“Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Lai Châu”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”).
- Đối với hình thức khen thưởng (Khen công trạng và thành tích đạt được):
Trong 01 năm 01 tập thể hoặc 01 cá nhân chỉ được đề nghị một hình thức khen
thưởng. Thành tích đạt được ở mức nào thì đề nghị ở mức đó. Nếu tập thể, cá
nhân không được khen thưởng ở mức cao thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa
phương xem xét khen thưởng bổ sung thuộc thẩm quyền.
VD: Năm 2020 ông Nguyễn Văn A đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng
Bằng khen thì không đề nghị Thủ trưởng cơ quan nơi ông A công tác tặng Giấy
khen.
Hoặc ông Nguyễn Văn A đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen
nhưng ông A không đủ tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thì
đề nghị Thủ trưởng nơi ông A đang công tác xem xét, bổ sung tặng Giấy khen.
- Khi xét khen thưởng đối với lãnh đạo phải căn cứ vào thành tích của tập
thể do cá nhân đó trực tiếp lãnh đạo hoặc phụ trách.
- Việc xét khen thưởng phải đảm bảo tính đại diện, tiêu biểu, xét theo từng
nhóm đối tượng để lựa chọn cá nhân xuất sắc nhất trong số các cá nhân đủ tiêu
chuẩn của đơn vị.
3. Một số lưu ý trong quá trình tổ chức xét và tiêu chuẩn cụ thể khi đề
nghị khen thưởng
3.1. Danh hiệu thi đua
a. Lao động tiên tiến
- Đối với cá nhân thực hiện theo Điều 12- Quyết định số 06/2018/QĐUBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh;
- Đối với tập thể thực hiện theo Điều 16- Quyết định số 06/2018/QĐUBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh.
b. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
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- Xét, chọn theo tỷ lệ không quá 15% trong tổng số cá nhân đạt Danh hiệu
“Lao động tiên tiến” và thực hiện theo Điều 12- Quyết định số 18/2020/QĐUBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Được đánh giá xếp loại công chức, viên chức, lao động hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ.
c. Chiến sĩ thi đua tỉnh Lai Châu:
- Thực hiện theo Điều 14- Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày
21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng năm học 2019-2020 việc công
nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến được thực hiện theo
Điều 11- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh;
- Được xếp loại công chức, viên chức, lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ 03 năm liên tục.
d. Chiến sĩ thi đua toàn quốc
Xét, chọn cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong số các cá nhân có 02 lần
liên tục được công nhận Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Lai Châu” có sáng
kiến áp dụng thực tiễn đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn
quốc thực hiện theo Điều 11- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày
02/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
đ. Tập thể Lao động xuất sắc
Đối tượng, tiêu chuẩn được thực hiện theo Điều 17- Quyết định số
06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 và được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp
loại tập thể (tập thể lãnh đạo quản lý) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
e. Cờ thi đua của UBND tỉnh
Xét tặng cho các trường học được bình xét là đơn vị dẫn đầu xuất sắc tiêu
biểu trong cụm, khối thi đua (đảm bảo tiêu chí được quy định tại Khoản 2 - Điều
18 - Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018).
Số lượng: 03 cờ (Điểm b, Khoản 3, Điều 18 Quyết định số 06/2018/QĐUBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh, trong đó: khối Mầm non 01 cờ; khối
Tiểu học: 01 cờ; khối THCS: 01 cờ).
f. Cờ thi đua của Bộ Giáo dục & Đào tạo
Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ tờ trình của các đơn vị lựa chọn 01 đơn
vị dẫn đầu, tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong
dạy và học” của mỗi cấp học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo trình Bộ GD&ĐT.
Lưu ý: Tập thể được lựa chọn đề nghị tặng Cờ của Bộ Giáo dục và Đào
tạo không lựa chọn đề nghị UBND tỉnh tặng cờ.
g. Cờ thi đua của Chính phủ
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Sau khi hoàn thành việc xét tặng Cờ thi đua của tỉnh, Hội đồng Thi đua,
Khen thưởng tỉnh sẽ lựa chọn tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất đại
diện cho các cấp học đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính
phủ, tỷ lệ xét không quá 20% trong tổng số tập thể được tặng Cờ thi đua của
UBND tỉnh trong năm học 2019-2020.
Lưu ý:
Việc bình xét danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp theo tỷ lệ % quy định như
trên và được thực hiện trong từng đơn vị cơ sở (phòng, ban, khoa, trường...) và
thông qua hình thức bỏ phiếu kín. Tỷ lệ bình chọn đạt từ 90% trở lên (số thành
viên Hội đồng TĐKT nhất trí/TS thành viên Hội đồng TĐKT tham dự).
3.2. Hình thức khen thưởng
a) Giấy khen của UBND huyện: Tặng cho các tập thể, cá nhân lập được
thành tích xuất sắc trong năm học.
* Tiêu chuẩn được tặng giấy khen:
- Cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
+ Có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua
+ Lập được thành tích đột xuất
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương
mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
+ Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua.
+ Lập được thành tích đột xuất.
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội bọ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân
chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Tỷ lệ xét đề nghị khen thưởng như sau:
+ Cá nhân: Mỗi đơn vị trường học lựa chọn không quá 20% so với tổng số
cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
+ Tập thể: Mỗi khối suy tôn đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy
khen cho từ 08 đến 10 tập thể (các tập thể được suy tôn phải đạt Danh hiệu Tập
thể lao động tiên tiến).
b. Bằng khen của UBND tỉnh
- Đối với cá nhân thực hiện theo Ý 3- Điểm a - Mục 2- Điều 27- Quyết
định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (ngoài
ra trong hồ sơ đề nghị khen phải có biểu thống kê xếp loại công chức, viên chức
02 năm liên tục của cơ quan quản lý tính cả năm đề nghị khen thưởng).
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- Đối với tập thể thực hiện theo Ý 3- Điểm b - Mục 2- Điều 27- Quyết
định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
c. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chuyên đề)
Xét cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu được bình chọn trong việc thực hiện
tốt 6 nội dung của phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.
d. Khen cấp Nhà nước (Từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên)
`Thực hiện theo Điều 22, Điều 27- Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND
ngày 21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Lưu ý: Mỗi danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng có quy định tiêu
chuẩn khác nhau vì vậy khi đề nghị khen thưởng hình thức nào thì viết báo cáo
thành tích theo tiêu chuẩn đó. Nội dung báo cáo thành tích đảm bảo theo mẫu
01, 02 tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Riêng
báo cáo thành tích của tập thể đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen viết
02 năm (gồm năm đề nghị khen then thưởng và năm trước liền kề).
- Báo cáo thành tích khen thưởng cấp Nhà nước nêu bật các nội dung sau:
+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ lĩnh vực phụ trách (có
số liệu chứng minh đầy đủ về kết quả đạt được). Đối với trường học lập bảng
thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập;
số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp
tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số
đề tài nghiên cứu,...
+ Ghi rõ tên sáng kiến (đề tài), quyết định công nhận của cấp có thẩm
quyền, tính mới, tính hiệu quả (kinh tế, xã hội) và phạm vi ảnh hưởng của sáng
kiến, đề tài nghiên cứu khoa học.
+ Kết quả đánh giá, xếp loại của tập thể, của cán bộ, công chức, viên chức,
lao động tương ứng với số năm đề nghị khen thưởng;
+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có đóng dấu giáp lai của đơn vị
đề nghị khen thưởng hoặc đơn vị quản lý trực tiếp cá nhân đề nghị khen thưởng.
4. Tuyến trình khen thưởng và kinh phí khen thưởng
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Thường trực Thi đua, khen thưởng phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, xét khen thưởng và trình Hội đồng Thi
đua, Khen thưởng huyện (qua Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng
huyện),hội đồng thi đua khen thưởng huyện hợp, xét trình hội đồng thi đua khen
thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ) đối với các hồ sơ khen
từ cấp tỉnh trở lên.
II. HỒ SƠ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
1. Báo cáo tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020.
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2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng năm học 2019-2020.
- Tờ trình, danh sách trích ngang đề nghị công nhận các danh hiệu và hình
thức khen thưởng của tập thể, cá nhân (theo mẫu 02).
- Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp cơ sở;
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (Thực hiện theo mẫu số 01, 02 tại
phụ lục 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).
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: viết 7 năm học liên tục (20132014; ...; 2019-2020); nộp: 07 bản chính.
- Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh: viết 3 năm học liên tục (2017-2018; ...; 20192020); nộp 03 bộ.
- Danh hiệu tập thể LĐXS, bằng khen UBND tỉnh: viết 2 năm học liên tục
(2018-2019; 2019-2020); nộp: 03 bộ.
- Cờ thi đua UBND tỉnh: viết 01 năm học 2019-2020; nộp 03 bộ (có số
liệu so sánh năm học liền kề trước đó).
- UBND huyện tặng giấy khen, danh hiệu tập thể LĐTT, danh hiệu CSTĐ
cấp cơ sở: viết 1 năm học 2019-2020; nộp 02 bộ.
- Tổng hợp tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân (Theo mẫu 2a, 2b, 2c, 2d Tóm tắt đề nghị cấp tỉnh; Mẫu 2đ - Tóm tắt đề nghị cấp Nhà nước).
- Quyết định hoặc thông báo xếp loại tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức,
viên chức, lao động của cấp có thẩm quyền.
- Biểu thống kê kết quả xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động
tương ứng với số năm đề nghị khen thưởng.
3. Hồ sơ khen thưởng lĩnh vực năm học 2019-2020.
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:
+ Tờ trình, biểu tổng hợp điểm tự chấm kết quả thực hiện 9 nhiệm vụ và 5
giải pháp năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.
+ Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp năm học
2019-2020 có điểm tự chấm đối với từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp.
III. THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2019 - 2020
- Bộ phận Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng tiếp nhận, kiểm
duyệt Hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo. Những Hồ sơ không đảm bảo sẽ
không được tiếp nhận. Thủ trưởng ký, phê duyệt hồ sơ phải chịu trách nhiệm
trước Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện.
- Thời gian tiếp nhận Hồ sơ (có lịch cụ thể đính kèm)
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Lưu ý: Các đơn vị gửi bản mềm Báo cáo tổng kết công tác Thi đua, Khen
thưởng và bản tóm tắt thành tích đề nghị khen thưởng năm học 2019-2020 theo
địa chỉ Email: tntuanquynh22@gmail.com trước ngày 13/7/2020.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các đơn vị tổ chức họp xét khen thưởng
tổng kết năm học 2019-2020 đảm bảo theo đúng quy trình và hoàn thiện hồ sơ
đề nghị khen thưởng theo quy định.
- Nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng về phòng Giáo dục và Đào tạo theo đúng
thời gian quy định.
Trên đây là hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học
2019-2020. Đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai
thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp về Thường trực Thi đua, Khen
thưởng của ngành để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo
xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng TĐKT huyện (b/c)
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;
- chuyên môn phòng ;
- Website Ngành;
- Lưu: VT.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Ký bởi: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Ngày ký: 30-06-2020 16:27:49
+07:00

Nguyễn Vương Hùng
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Mẫu 1
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Nêu thuận lợi, khó khăn của đơn vị trong năm học 2019-2020.
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI
ĐUA
1. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện
- Việc triển khai thực hiện các văn bản mới về thi đua, khen thưởng trong
cơ quan, đơn vị, trường học;
- Công tác tổ chức hướng dẫn đăng ký thi đua theo quy định của ngành;
2. Kết quả đạt được từ phong trào thi đua
2.1. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và
học” trong đơn vị, trường học
- Công tác huy động và duy trì sĩ số; Các biện pháp duy trì tỷ lệ chuyên
cần….?
- Chất lượng dạy và học: (kết quả đạt được trong năm học so vơi năm
trước; công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, ôn thi học sinh giỏi, phụ
đạo học sinh yếu kém).
+ Chất lượng đội ngũ: Giáo viên giỏi các cấp: …… Cấp trường………cấp
huyện, thành phố………cấp tỉnh…………..;
+ Chất lượng học sinh: ……… ;
+ Kết quả tham gia các kỳ thi, cuộc thi…...... ;
- Phong trào nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến: (chất lượng dự án
khoa học kỹ thuật, sáng kiến đề nghị các cấp công nhận tăng giảm so với năm
học trước);
- Ứng dựng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy...;
2.2. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức
thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong ngành Giáo dục giai đoạn 2019-2025
2.3. Tham gia các phong trào hoạt động của ngành, của tỉnh, lập thành
tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp;
2.4. Công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; việc
thực hiện khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục;
2.5. Thực hiện CCHC, quy chế dân chủ và công tác xã hội hóa giáo dục.
3. Công tác khen thưởng
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3.1. Số lượng tập thể, cá nhân đăng ký thi đua đầu năm học 2019-2020
3.2. Kết quả xét, đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng năm
học 2019-2020 (số lượng, tỷ lệ đạt được so với đăng ký đầu năm)
III. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN
THƯỞNG NĂM HỌC 2020-2021
1. Phương hướng
2. Mục tiêu cụ thể
3. Giải pháp thực hiện
IV. Kiến nghị, đề xuất (nếu có)
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Mẫu 2
TÓM TẮT
TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2019-2020
(Kèm theo Tờ trình của…………………..)
I. Tập thể:….

STT

1

Đơn vị

Trường THCS……….

Danh hiệu,
hình thức
Năm học
2018-2019

Tập thể
LĐTT,
UBND huyện
tặng Giấy
khen

Danh hiệu,
hình thức
Năm học
2019-2020

Tóm tắt
thành tích nổi bật năm học 20… - 20…

- Có…/.. = ….% CBGV, NV hoàn thành nhiệm vụ, trong đó:
../.. cá nhân đạt …% từ danh hiệu LĐTT trở lên (CSTĐ các
cấp ….. đ/c = %) .
- Thực hiện công tác chuyên môn:
+ Duy trì sĩ số đạt: …%; tỷ lệ chuyên cần: …%;
+ Kết quả chuyển lớp: ….% ;
Tập thể
+ Chất lượng GD: Hạnh kiểm đạt từ TB trở lên:….% (Khá,
LĐXS,
tốt:…….%); Học lực từ TB trở lên đạt:….% (Khá,
UBND huyện
Giỏi:…..%)
tặng Giấy
+ GV dạy giỏi các cấp: ……………..
khen
+ HSG các cấp:................................;
- Kết quả thực hiện sáng kiến, đồ dùng dạy học.....
- Kết quả các tổ chức Đảng; Đoàn; Đội…..
* Thành tích thi đua đã được ghi nhận:
- Danh hiệu:........(ghi rõ số Quyết định)
- Hình thức: :........(ghi rõ số Quyết định)

2
……
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II. Cá nhân:
STT

1

Họ và tên

Nguyễn Văn A

Chức danh, đơn vị
công tác

GV, tổ

Danh hiệu,
hình thức
Năm học
2018-2019

LĐTT, UBND
huyện tặng
Giấy khen

Danh hiệu,
hình thức
Năm học
2019-2020

Tóm tắt
thành tích nổi bật năm học 20… - 20…

CSTĐCS

- Chấp hành chủ trương……
- Thực hiện công tác CM: học tập nghiên cứu…chất
lượng cụ thể:
+ Tỷ lệ chuyên cần của HS đối với bộ môn:……..
+ Đạt giáo viên dạy giỏi cấp …..
+ Chất lượng bộ môn đạt được so với đăng ký đầu
năm học….;
+ Thực hiện Sáng kiến “…………..” được công nhận
tại Quyết định số……. của…..
+ Xếp loại VC:……
- Kết quả đạt được từ phong trào:…….;
- Kết quả tham gia hoạt động Đảng, Đoàn thể…..
* Thành tích thi đua đã được ghi nhận:
- Danh hiệu:........(ghi rõ số Quyết định)
- Hình thức: :........(ghi rõ số Quyết định)

2
….
(Danh sách gồm …)
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Mẫu 2a
BẢNG TỔNG HỢP TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
CÔNG NHẬN DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” NĂM HỌC 2019-2020
TỔNG SỐ:

Stt
(01)

Tên đơn vị
(02)

Tóm tắt thành tích
(03)

Ý kiến
HĐTĐKT tỉnh
Đồng ý

Không
đồng ý

(04)

(05)

* Kết quả đạt được năm học 2019-2020
- Việc chấp hành chủ trương chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy định của các cấp
……………………….
- Kết quả đánh giá, xếp loại Tập thể lãnh đạo quản lý năm học
2019-2020:
………………..

- Kết quả xếp loại các tổ chức Đảng, đoàn thể năm học 2019-2020
+ Chi bộ: Được xếp loại .....
+ Công đoàn: Được xếp loại .....
+ Chi đoàn: Được xếp loại .....
- Kết quả thi đua năm học 2019- 2020: Tổng số có ..... cá nhân;
có ...../....= 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ; có .../......=....% cá
nhân đạt Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, Trong đó có ..... cá nhân
đạt Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” tại Quyết định số
......./QĐ-...... ngày......... của ........
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Mẫu 2b
BẢNG TỔNG HỢP TÓM TẮT THÀNH TÍCH
Các tập thể đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2019-2020
* Tổng số: ….

Stt

(01)

Tên đơn vị

(02)

Tóm tắt thành tích

(03)

Ý kiến
HĐ TĐKT
tỉnh
Đồng
ý

Không
Đồng ý

(04)

(05)

* Việc chấp hành chủ trương chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, nội quy quy định của các cấp ……………………….
* Thực hiện công tác chuyên môn: (Nêu cụ thể các công việc đã làm được theo chức năng,
nhiệm vụ được giao trong năm học 2019-2020; có sự so sánh với năm học 2018-2019 để làm
nổi bật thành tích đạt được):

.............

- Chất lượng học sinh:
+ Duy trì sĩ số đạt: ….. % ; tỷ lệ chuyên cần: ....% (tăng ......% so với năm học 2018 – 2019);
+ Kết quả chuyển lớp:......% (Kết quả tốt nghiệp lớp cuối cấp đạt ......%);
+ Chất lượng GD: Hạnh kiểm đạt từ TB trở lên: ........% (tăng ......% so với năm học 2018 2019) (Khá, tốt: .....%); Học lực từ TB trở lên đạt......%, Khá, Giỏi: ..... %.
+ HSG các cấp: ....... (tăng...... giải so với năm học 2018 - 2019);
- Chất lượng giáo viên:
+ Giáo viên dạy giỏi các cấp: Cấp trường ....... đ/c, cấp huyện ....... đ/c (tăng ........cá nhân đạt
giải so với năm học 2018 - 2019).
+ Kết quả thực hiện Sáng kiến, đồ dùng dạy học: ........ .....(tăng .... Sáng kiến so với năm học
2018-2019)
* Kết quả đánh giá, xếp loại Tập thể lãnh đạo quản lý năm học 2019-2020:
13

* Kết quả xếp loại các tổ chức Đảng, đoàn thể năm học 2019-2020:
+ Chi bộ: Được xếp loại .....
+ Công đoàn: Được xếp loại .....
+ Chi đoàn: Được xếp loại .....
* Kết quả bình xét thi đua năm học 2019- 2020:
- Tập thể ....... đủ tiêu chuẩn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu “Tập thể lao động
xuất sắc” năm học 2019-2020.
- Có mô hình mới, nhân tố mới để các trường trong Khối Thi đua ...... đến tham quan, học hỏi
như: Nêu tên mô hình....
- Trường được .......... suy tôn là đơn vị tiêu biểu, dẫn đầu Khối Thi đua, đề nghị Chủ tịch
UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2019-2020.
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Mẫu 2c
BẢNG TỔNG HỢP TÓM TẮT THÀNH TÍCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN NĂM HỌC 2019-2020
I. TẬP THỂ:

Stt

Tên đơn vị

Tóm tắt thành tích

Ý kiến
HĐTĐKT
tỉnh
Đồng ý

Không
Đồng ý

…………………………………….

.............

* Thành tích đạt được trong 02 năm học (2018-2019; 2019-2020)
- Việc chấp hành chủ trương chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, nội quy quy định của các cấp …………………
- Kết quả đánh giá, xếp loại Tập thể lãnh đạo quản lý trong 02 năm học
(2018-2019; 2019-2020)
+ Năm học 2018-2019: Được ……..xếp loại…. tại Quyết định (Thông
báo) số ngày tháng năm…………
+ Năm học 2019-2020: Được ……..xếp loại…. tại Quyết định (Thông
báo) số ngày tháng năm…………
- Kết quả xếp loại các tổ chức Đảng, đoàn thể trong 02 năm:
+ Chi bộ: Được xếp loại….
+ Công đoàn: Được xếp loại….
+ Chi đoàn: Được xếp loại….
- Các Danh hiệu thi đua đã đạt được:
+ Năm học 2018-2019 Trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu
“Tập thể Lao động xuất sắc” tại Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …..;
+ Năm học 2019-2020 Trường đủ điều kiện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh
tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.
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II. CÁ NHÂN:

Stt

(01)

Họ và tên

(02)

Chức vụ
đơn vị công tác
(03)

Tóm tắt thành tích

(04)

Ý kiến
HĐTĐKT
tỉnh
Đồng ý

Không
đồng ý

(05)

(06)

............................

.............

...........

* Thành tích đạt được trong 02 năm học (2018-2019; 20192020)
- Việc chấp hành chủ trương chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy định của các cấp
…………………
- Kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:
+ Năm học 2018- 2019: Được ….. xếp loại ……….. tại Quyết
định (Thông báo) số ngày tháng năm…………
+ Năm học 2019- 2020: Được ….. xếp loại ……….. tại Quyết
định (Thông báo) số ngày tháng năm ………..
- Có 02 năm liên tục (năm học 2018- 2019; 2019-2020) có 02 sáng
kiến được công nhận phạm vi và hiệu quả áp dụng tại cơ sở:
+ Năm học 2018-2019 Sáng kiến “Tên Sáng kiến” được công
nhận tại Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …/…/2019 của . .;
+ Năm học 2019- 2020 Sáng kiến “Tên Sáng kiến” được công
nhận tại Quyết định số .…/QĐ-UBND ngày …/…/2020 của .....
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Mẫu 2d
BẢNG TỔNG HỢP TÓM TẮT THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH CÔNG NHẬN DANH HIỆU
“CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH” NĂM HỌC 2019-2020
TỔNG SỐ:

Stt

(01)

Họ và tên

(02)

Chức vụ
đơn vị
(03)

Tóm tắt thành tích

(04)

Ý kiến
HĐTĐKT
tỉnh
Đồng ý

Không
đồng ý

(05)

(06)

............................

..............

.......................

* Thành tích đạt được trong 03 năm học (2017-2018;
2018-2019; 2019-2020)
- Việc chấp hành chủ trương chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy định của các
cấp …………………
- Kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức 03
năm:
+ Năm học 2017- 2018: Được ….. xếp loại ……….. tại Quyết
định (Thông báo) số ngày tháng năm…………
+ Năm học 2018- 2019: Được ….. xếp loại ……….. tại Quyết
định (Thông báo) số ngày tháng năm ………..
+ Năm học 2019- 2020: Được ….. xếp loại ……….. tại Quyết
định (Thông báo) số ngày tháng năm ………..
- Có 03 năm liên tục đạt Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”:
+ Năm học 2017- 2018 được .. …… công nhận Danh hiệu
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“Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” tại Quyết định số......../QĐ-...
ngày......
+ Năm học 2018- 2019 được .. …… công nhận Danh hiệu
“Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” tại Quyết định số......../QĐ-...
ngày......
+ Năm học 2019- 2020 được .. …… công nhận Danh hiệu
“Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” tại Quyết định số......../QĐ-...
ngày......
- Có sáng kiến được công nhận phạm vi và hiệu quả áp dụng
trên địa bàn toàn tỉnh “Tên Sáng kiến” tại Quyết định số
/QĐ-UBND ngày ... tháng .... năm...
của UBND tỉnh Lai
Châu.
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Mẫu 2đ
BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2019-2020

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA:
1. TẬP THỂ:

Stt

Tên đơn vị

Tóm tắt thành tích

Ý kiến
HĐTĐKT
tỉnh
Đồng
ý

Không
Đồng ý

.................................

……………..

* Thành tích đạt được trong 05 năm học (Từ năm học 2015-2016 đến năm
học 2019-2020) (hoặc tính từ mốc thời gian được khen thưởng lần trước để làm
căn cứ cho khen thưởng lần sau)
- Việc chấp hành chủ trương chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, nội quy quy định của các cấp …………………
- Kết quả đánh giá, xếp loại Tập thể (Tập thể lãnh đạo quản lý) trong 05 năm
học trở lên.
- Kết quả xếp loại các tổ chức Đảng, đoàn thể trong 05 năm:
+ Chi bộ: Được xếp loại….
+ Công đoàn: Được xếp loại….
+ Chi đoàn: Được xếp loại….
* Kết quả thi đua, khen thưởng đã đạt được:
- Năm học ..... được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba tại
Quyết định số …../QĐ-CTN ngày …….., đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
công tác từ năm học ...... đến năm học ........
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- 05 năm tiếp theo (trở lên) liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
Trong thời gian đó có 02 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua của
UBND tỉnh” hoặc 01 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua của
UBND tỉnh” và 01 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đối với tập
thể không thuộc đối tượng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần được
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, cụ thể (Quyết định tặng cờ và Bằng khen
thuộc năm nào thì nêu rõ số, ngày tháng năm quyết định vào các mục dưới của
năm tương ứng bên dưới)
.................................
+ Năm học 2015- 2016 trường đạt Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” tại
Quyết định số...../QĐ-UBND ngày.......... của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.
+ Năm học 2016 - 2017 trường đạt Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” tại
Quyết định số......../QĐ-UBND ngày ......... của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.
+ Năm học 2017- 2018 trường đạt Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” tại
Quyết định số..../QĐ-UBND ngày.......... của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.
+ Năm học 2018- 2019 trường đạt Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” tại
Quyết định số..../QĐ-UBND ngày.......... của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.
+ Năm học 2019- 2020 trường đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu
“Tập thể Lao động xuất sắc.
* CÁ NHÂN:

Stt

Họ và tên

Chức vụ, Đơn
vị công tác

Tóm tắt thành tích nổi bật

Ý kiến
HĐ TĐKT
Đồng
ý

Không
đồng ý

……………………………..

* Thành tích đạt được trong 05 năm học (Từ năm học 20152016 đến năm học 2019-2020) (hoặc tính từ mốc thời gian được
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khen thưởng lần trước để làm căn cứ cho khen thưởng lần sau)
- Chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách pháp luật của
Nhà nước, lập trường tư tưởng vững vàng. Thực hiện nghiêm túc,
đầy đủ các quy định của địa phương nơi cư trú. Hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ được giao.
- Kết quả đánh giá xếp loại 05 năm (trở lên):
+ Năm học 2015- 2016: Được ….. xếp loại ……….. tại Quyết
định (Thông báo) số ngày tháng năm…………
+ Năm học 2016- 2017: Được ….. xếp loại ……….. tại Quyết
định (Thông báo) số ngày tháng năm…………
+ Năm học 2017- 2018: Được ….. xếp loại ……….. tại Quyết
định (Thông báo) số ngày tháng năm…………
+ Năm học 2018- 2019: Được ….. xếp loại ……….. tại Quyết
định (Thông báo) số ngày tháng năm…………
+ Năm học 2019- 2020: Được ….. xếp loại ……….. tại Quyết
định (Thông báo) số ngày tháng năm ………..
* Kết quả thi đua, khen thưởng đã đạt được:
- Năm học........ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tại
Quyết định số ……/QĐ-TTg ngày… tháng… năm…, đã hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm ......đến năm .....
- 05 năm tiếp theo có 02 sáng kiến được công nhận phạm vi và hiệu
quả áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh cụ thể:
+ Năm học...... Sáng kiến “Tên Sáng kiến” được công nhận tại
Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …../…./….của UBND tỉnh Lai
Châu;
+ Năm ...... Sáng kiến “Tên Sáng kiến” được công nhận tại Quyết
định số …./QĐ-UBND ngày …../…./….của UBND tỉnh Lai Châu.
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II. BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:
1. TẬP THỂ: ……

STT

Tên đơn vị

Tóm tắt thành tích

Ý kiến
HĐTĐKT
tỉnh
Đồng
ý

Không
Đồng ý

……………………………….

……………….

* Thành tích đạt được trong 05 năm học (Từ năm học 2015-2016 đến năm
học 2019-2020) (hoặc tính từ mốc thời gian được khen thưởng lần trước để làm
căn cứ cho khen thưởng lần sau)
- Việc chấp hành chủ trương chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, nội quy quy định của các cấp …………………
- Kết quả đánh giá, xếp loại Tập thể (Tập thể lãnh đạo quản lý) trong 05 năm
học trở lên.
- Kết quả xếp loại các tổ chức Đảng, đoàn thể trong 05 năm:
+ Chi bộ: Được xếp loại….
+ Công đoàn: Được xếp loại….
+ Chi đoàn: Được xếp loại….
* Kết quả thi đua, khen thưởng đã đạt được:
- Năm học …. được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Quyết định
số……../QĐ-UBND ngày………., đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ
năm học ….đến năm học…..
- 05 năm tiếp theo (trở lên) liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
Trong đó có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh” hoặc có 02 lần
được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; cụ thể: (Quyết định tặng cờ và
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Bằng khen thuộc năm nào thì nêu rõ số, ngày tháng năm quyết định vào các
mục dưới của năm tương ứng bên dưới)
.............................................
+ Năm học 2015- 2016 trường đạt Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” tại
Quyết định số...../QĐ-UBND ngày.......... của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.
+ Năm học 2016 - 2017 trường đạt Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” tại
Quyết định số......../QĐ-UBND ngày ......... của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.
+ Năm học 2017- 2018 trường đạt Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” tại
Quyết định số..../QĐ-UBND ngày.......... của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.
+ Năm học 2018- 2019 trường đạt Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” tại
Quyết định số..../QĐ-UBND ngày.......... của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.
+ Năm học 2019- 2020 trường đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu
“Tập thể Lao động xuất sắc.

* CÁ NHÂN:

Stt

01

Họ và tên

………….

Chức vụ, Đơn vị
công tác

.................

Tóm tắt thành tích nổi bật

Ý kiến
HĐ TĐKT
Đồng
ý

Không
đồng ý

* Thành tích đạt được trong 05 năm học (Từ năm học 2015-2016
đến năm học 2019-2020) (hoặc tính từ mốc thời gian được khen thưởng
lần trước để làm căn cứ cho khen thưởng lần sau)
- Chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Nhà
nước, lập trường tư tưởng vững vàng. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các
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quy định của địa phương nơi cư trú. Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
được giao.
- Kết quả đánh giá xếp loại 05 năm (trở lên):
+ Năm học 2015- 2016: Được ….. xếp loại ……….. tại Quyết định
(Thông báo) số ngày tháng năm…………
+ Năm học 2016- 2017: Được ….. xếp loại ……….. tại Quyết định
(Thông báo) số ngày tháng năm…………
+ Năm học 2017- 2018: Được ….. xếp loại ……….. tại Quyết định
(Thông báo) số ngày tháng năm…………
+ Năm học 2018- 2019: Được ….. xếp loại ……….. tại Quyết định
(Thông báo) số ngày tháng năm…………
+ Năm học 2019- 2020: Được ….. xếp loại ……….. tại Quyết định
(Thông báo) số ngày tháng năm ………..
* Kết quả thi đua, khen thưởng đã đạt được:
- Năm học ..... được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Quyết định
số……../QĐ-UBND ngày………, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
công tác từ năm học ….đến năm học…..
- Có 05 năm tiếp theo (trở lên) có 05 sáng kiến được công nhận phạm vi
và hiệu quả áp dụng tại cơ sở:
+ Năm học 2015-2016 Sáng kiến “Tên Sáng kiến” được công nhận tại
Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …/…/2016 của . ….;
+ Năm học 2016-2017 Sáng kiến “Tên Sáng kiến” được công nhận tại
Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …/…/2017 của . ….;
+ Năm học 2017- 2018 Sáng kiến “Tên Sáng kiến” được công nhận tại
Quyết định số .…/QĐ-UBND ngày …/…/2018 của ..........
+ Năm học 2018-2019 Sáng kiến “Tên Sáng kiến” được công nhận tại
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Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …/…/2019 của . ….;
+ Năm học 2019- 2020 Sáng kiến “Tên Sáng kiến” được công nhận tại
Quyết định số .…/QĐ-UBND ngày …/…/2020 của ..........
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