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khen thqong nam hec 2014-2015

CONG HOA XA HOI CHO NGHiA VIET NAM
otgl€g::g19;trg! elgr

Htt Nan, ngdy|{thdng I2 ndn 2014

Kinh giiri:

- Truong c6c phdng Sd GD&DT;

- Truong phong CD&DT cac huygn. thanh ph6l

- HiQu trudng truong THPT, CDSP;

- Girirn ttiSc c6c trung rim tr.uc thuQc Sd GD&DT.

Can ct Luat Thi dua. khen thuong s6 | 5/2003/QH I I d6 dugc sia <t6i, b6 sung

mor s6 aidu theo Lurit sii +zlzoo:tqu t t ; Luat sd 3912013 sira aai, bij sung mQt s6
tliiu cua Ludt thi dua, khen thuong;

Cdn cri Nghi dinh s6 42120l0AJD-Cp ngdy t5l4l20t0 cria Chinh phri quy <tinh

chi ti€t thi hri,nh m6r sti di6u crla Lu6r Thi tlua - Khen thudng va Luar sua d6i, b6
sung mdr sii diriu crla Ludt Thi dua - Khen thuong; Nghi tlinh sti OSTZOt+,'ttO-Cp
cria Chinh phi quy dinh chi ti6r rhi hanh LuAt sria O6i, bO sung m6t s6 didu cua
Luit thi dua, khen thuong;

Cdn cir th6ng ru s6 07l20t4nT-BNV ngAy

dan thi hanh mQt st5 <tii:u cla Nghi tlinh s6

39/20 I 2A{D-CP, Neh i dinh s6 65/20 I 4.A,ID-CP;

CIn ct Thdng tu sd l2ITI-BGD&DT ngiy 03/4/Z0t2hu6ng din cdng tric Thi
dua, khen thudng ngdnh Gi6o duc;

Cdn cu c6ng v5n s6 78/HDTDKT ngdy 231t0/2014 cLia HQi <t6ng TDKT rinh
Hd Nam v€ viQc huong din t6ng k6t phong treo thr tlua vri c6ng tric khen thudng
ndm 20)4, phuong huong, nhiQm vu phong triro thi dua vd c6ng t6c klen thuong
nim 2015;

D6 viQc x6t, trinh c6c danh hi€u thi dua vd hinh thric klren thuong cu6i nam
hoc ddm bdo nguy€n tic bdu chon dugc nh[ng tip thd vd c6 nhdn xu6t sic, ti6u
bi6u, Sd GD&DT Hi Nam huong din ddng kj vd binh xer c6c danh hi6u thi tlua vd

hinh thric khen thuong nlm hgc 2014-2015 nhu sau:

r. DOr vdr cAc DoN vl rRr/c rHuoc sd
I . Danh hiQu thi ilua

t,l. C6 nhdn

a) Danh hi{u "Lao tlQng ti6n 1i6n"

UBND TiNH HA NAM
sd crAo DUc vA DAo rAo

29/8/2014 cria BQ N6i vp huong
42I2010/ND-CP, Nghi dinh s6



C6 nhdn ddng ki theo ti€u chu6n tei Khoin 6 DiAu I LuAt s6 39i2013 (sta ddi,

br5 sung mQt si5 diAu cUa Luat thi dua, khen thudng) vd Didu 5 Nghi ttinh s6

65/2014/ND-CP cna Chinh phti.

b) Danh hiQu "Chi6n si thi ttua co s&"

* Ti€u chuAn: theo DiAu 23 Luat Thi dua, kien thucrng vi Didu 4 Nghi dinh sti

65/20l4AID-CP cna Chinh phi.
* Sd lugng:

- Don vi dat danh hi€u "Tip th6 Lao tlong xuAt sic": sti luong chi€n si thi tlua

co sd dugc xet kl6ng qu6 20% trong tdng sd c6 nhdn dat danh hi6u Lao dQng ti6n

tiiin (100% lenh tlao tlon vi dugc xdt danh hi€u ndy)

- Don vi dat danh hiQu "T{p th6 Lao rl6ng ti€n tiiin": si' luqng chi6n sI thi ttua

co sd tlugc xdt kh6ngqu6l5o%tongt6ng si5 c6 nhAn tlat danh hiQu "Lao tl6ng ti€n

ti6lt' (5oo/o-7oo/o l6r'Jj, da. o don vi <lugc xdt danh hiQu ndy).

- Don vi kh6ng d4t danh hiQu thi tlua: s6 luong chi6n si thi dua co sd dugc x€t

khdng qu6 l0% trong t6ng si5 c6 nhdn d?t danh hieu Lao tl6ng tiOn ti6n (Ldnh tl4o

tlon vi kh6ng duo. c x6t danh hi€.u ndy).

c) Danh hiQu "Chi6n si thi rlua cAp tinh"
* Ti€u chuin: theo Didu l4 Nghi dinh sii, 421201 0|ND-CP ngiry 151412010 cua

Chinh phti.

* 56 luong: c6 nb6n dugc xdt khOng qu| 20% ::ong t6ng s6 c6 nhdn <l4t danh

hiQu chi€n si thi dua co s0.

d) Danh hiiu "Cbi6n si thi ilua toAn qu6c"

C6 nhan d6i chi6u v6i ti€u chuAn t4i diAu 3 Nghi dinh s6 65/20I4ND-CP ngdy

0ll7l20l4 cna Chinh Phfi d,i ding ki.

r.2. r$p tb6

a) Danh hiQu "Tip th6 Lao tlQng xudt sic', "fap ttt6 lao itQog ti6n ti6n"

* Ti€u chuAn: theo Di6u 2'1 vi28Lu?tThi dua' khen thudng vd Diiu 6 Th0ng

tu 07/2014/TT-BNY ngity 291812014 cua BQ Ndi vu

+ Cac t5 chuy€n m6n, t6 v6n phdng cta trudng THPT vd Trung tdm truc thu6c

Sd GD&DT khdng thuQc tliii tuong xdt c6c danh hi€u ndy'

b) Ctr thi tlua cfra Chinh phi, 86 GD&DT vir UBND Tinh

* Nguy6n tic chung: cac t{p th6 ttd nghi dugc teng cd thi dua phdi tli ti€u

"huAn 
tfreo quy dlnh cna Luat Thi alua, khen thudng vd c6c vin ban huong din'

DOng thdi tnJ*r tich tai thoi tfi6m tl0 nghi phai thqc sg xu6t s6c. ti€u biiiu dAn d6u

c6c mAt c6ng t6c, c6 m6 hin} m6i, nhAn t6 mdi d6 c6c don vi trong ngi'nh hoc €p'
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+ Cd thi tlua cria 86 GD&DT, UBND tinh: thuc hiQn theo quy dinh tai Didu

26 Luat Thi dua, khen thudng.
+ Cd Thi tlua crla Chinh phn: thgc hiQn theo quy tlinh tai Diiiu 6 Nghi <linh s6

65/20I4AID-CP ngiry 0l/712014 cria Chinh pht vd Diiu 7 Th6ng tu 07l2[4ffT-
BNV ngdy 2918/2014 cia BQ N6i vu.

2. Hinh th[rc khen thu&ng
* Cip Sd: Gi6y khen cria Girim d6c Sd GD&DT cho ciic t6p rhii va cri nhAn d4r

c6c ti6u chuin theo Diiu 75 Luat Thi dua, klen thuong. Cri nh6n tluoc x6t khen
thuong k}6ng quri 20% s6 luong c6 nh6n tlat danh hi6u "Lao tl6ng ti€n ti€n".

* C6p tinh, c6p Bd: Bing khen cua Chrt tich UBND Tinh, Bing khen cria Bd
truong 86 GD&DT cho cdc t'li.p th6 vd c6 nhdn dat cric tieu chuAn rheo Di6u 72 Ludt
Thi dua, khen thuong.

+ CAp Nhd nu6c:

- Bdng khen cria Thi tuong Chinh phri ting cho c6c tip thii vd c6 nhan dat c6c
ti6u chuin theo muc 38 DiAu I Lu{t si5 39/2013 sta d6i, b6 sung m6t s5 didu crla
Ludt thi tlu4 khen thudng.

- HuAn chuong lao dQng tfng cho c6c t{p thti vri c6 nhdn rlar c6c ti6u chuAn
theo Di€u 42 Luflt Thi dua, klren rhudng; mqc 19, 20 Eidu I Ludt s6 39/2013 sua
d6i, bd sung m6t si5 di6u cua Luet thi dua, khen thunng.

ll. Ddt vdt cic pHdNc cD&Dr
l. Cd thi tlua cna BQ GD&DT
Cdc tlon vi dd nghi x6t teng Cd thi tlua xu6t sic thdnh tich tai thoi di6m dd

ngh! phai thpc sg xu6t sic, ti6u bi,!u d6n ddu c6c mer cdng t6c, c6 md hinh m6i,
nh6n ti5 mdi tlii c6c tlon vi trong ngdnh hoc tdp. M5i phdng GD&DT duqc xdt
khdng qu6 0l tip th6 xu6t sic, tjEu biiu (niu c6).

2, Bing khen cria BQ tru0ng BQ GD&DT
M6i phdng GD&DT tluoc x6t kh6ng quri 0t tip th6 vjr 0l cri nhin xu6t sic,

tiEu bi6u fudu cd) trong s6 cdc tAp th6, cii nhdn drl ti6u chu6n.

Luu y: c6n b6 qurin li chi duoc xdt khi don vi phdi dat danh hi6u ,.Tip th6 lao
oong xuat sac

3. Gidy khen cta Gi6m d6c SO GD&DT
- Tf,p thii: M6i phdng GD&DT duoc x6t kldng guit 3,'/o trongtdng s6 tap th,i

dat danh hi€u "T6p thd Lao dong ti€n riiin".

- Cri nhrin: M6i phdng GD&DT tluoc xdt kh6ng qu6 3% sti luong c6 nhdn dat
danh hiQu "Lao d6ng ti€n tiiln".



III. DiNG Ki THI DUA, KIIEN THIJONG

C6c c6 nhdn, 6p th.i ra sorit, ddi chi6u c6c tidu chuin quy dinh tai Luat Thi
dua, Khen thudng vd vin bin huong din thi hdnh Luer d6 ddng ki crlc danh hi€u thi

dua vd hinh rhuc khen rhuong. NhOng cdc cri nhdn, tdp th6 khdng d6ng ki, cuoi ndm

hoc s€ khdng duoc xdt khen thuong. ViQc tleng ki thi dua khen, thudng kh6ng han

chii sli luqng.

C6c tlon vi gui dnng ki thi tlua, khen thudng (theo m6u) va Ven phdng Sd

GD&DT theo hinh thtc:

- 01 ban in c6 d6ng d6u cria <lon vi (hoic brin scan mdu tlinh dang pdf c6 tt6ng

d6u crla dcm vi) vi file mdm qua thu di€n tir. Nguoi nhan: Ong Dinh Thanh

Khuong, Ph6 Chtffi VP, DT: 0351.3883155, email: dtkhuonq.hatnm@moet.edu.vn

- Nh4p dt liQu ding ki thi dua, klien thudng cia dtln vi vao website quam li thi
dua, khen thuong truc tuy6n cda So GD&DT tai dia chi http.//solieu.hanam.edu.vn/

Thoi gian nQp ddng ki thi dua, khen thudng trudc ngdy 2611212014. Sau rhiti
gian trdn, tlon vi ndo kh6ng gui tldng kj thi dua theo quy dinh sE kh6ng duoc xdt

c6c danh hiQu thi tlua, khen thudng nem hoc 2O14-2015.1. !.-

Noi nhdn:
- Ban TDKTtinh (dd b6o cdo);
- Lnnh d?o Scl
- C6ng Doln ngAnh;
- Nhu t,€n;

- Luu VP,VT.

Nguy6n Vin Kho6t
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TỔNG HỢP ĐĂNG KÍ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014-2015 

1. Tổng số cán bộ, viên chức: ……….. người 

2. Đăng kí thi đua, khen thưởng đối với cá nhân 

2.1. Số lượng cán bộ, viên chức đăng kí danh hiệu “Lao động tiên tiến”: ……… người. 

2.2. Đăng kí các danh hiệu chiến sĩ thi đua, hình thức khen thưởng: 

TT Họ và tên Chức vụ 

Danh hiệu thi đua Hình thức khen thưởng 

Ghi chú CSTĐ 
cơ sở 

CSTĐ 
cấp tỉnh 

CSTĐ 
toàn 
quốc 

Giấy 
khen 

Sở GD 

Bằng 
khen 

UBND 
tỉnh 

Bằng 
khen 

Bộ GD 

Bằng 
khen CP 

Huân 
chương 
lao động 

            

            

            

            

Tổng cộng          

3. Đăng kí thi đua, khen thưởng đối với tập thể 

TT Tên tập thể 

Danh hiệu thi đua Hình thức khen thưởng 

Ghi chú Tập thể 
LĐ 

tiên tiến 

Tập thể 
LĐ 

xuất sắc 

Cờ thi đua Giấy 
khen 

Sở GD 

Bằng 
khen 

UBND 
tỉnh 

Bằng 
khen 

Bộ GD 

Bằng 
khen CP 

Huân 
chương 
lao động 

UBND 
tỉnh 

Bộ 
GD&ĐT 

Chính 
phủ 

             

             

             

Ghi chú: cá nhân, tập thể đăng kí các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nào thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng. 

Ngày …… tháng 12 năm 2014 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

SỞ GD&ĐT HÀ NAM 
TRƯỜNG (TT): …………….. 

Mẫu 1 
Dành cho các 

trường, trung tâm 
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TỔNG HỢP ĐĂNG KÍ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014-2015 
1. Đăng kí khen thưởng đối với cá nhân 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Giấy khen 

Sở GD 
Bằng khen 

Bộ GD 
Ghi chú 

      

      

      

      

      

Tổng cộng    

2. Đăng kí hình thức khen thưởng và cờ thi đua đối với tập thể 

TT Tên tập thể 
Giấy 
khen 

Sở GD 

Bằng 
khen 

Bộ GD 

Cờ thi 
đua 

Bộ GD 
Ghi chú 

      

      

      

      

Tổng cộng     

Ghi chú: cá nhân, tập thể đăng kí các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nào thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng. 

Ngày …… tháng 12 năm 2014 
              TRƯỞNG PHÒNG

UBND HUYỆN……….. 
PHÒNG GD&ĐT: ………….. 

Mẫu 2 
Dành cho các 

 phòng GD&ĐT 


