
 

 

          UBND HUYỆN LÝ NHÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       Số:            /PGDĐT-TĐKT                   Lý Nhân, ngày       tháng 9 năm 2019 
 

 
  

Kính gửi: Các ông (bà) Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, THCS, 

TH&THCS trong huyện. 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

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; Thông tư 

08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư 22/2018/TT-BGDDT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; 

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc ban hành Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn 

tình Hà Nam; 

Căn cứ Quyết định số 6464/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND 

huyện Lý Nhân về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn huyện. 

Căn cứ công văn số 1890/SGDĐT-VP ngày 27/9/2019 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hà Nam về việc đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 

học 2019 - 2020; 

Phòng GDĐT Lý Nhân hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, 

TH&THCS đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2019 - 

2020 như sau:  

I. DANH HIỆU THI ĐUA 

1. Cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua 

Danh hiệu: Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp 

tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 

2. Tập thể đăng ký danh hiệu thi đua 

Danh hiệu: Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi 

đua của Bộ GDĐT, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Cờ thi đua của Chính phủ. 

II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

         V/v đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức 

        khen thưởng năm học 2019 - 2020. 
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1. Tập thể, cá nhân đăng ký hình thức khen thưởng: Giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện, Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT; Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ; Huân chương Lao động (hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba); Huân 

chương Độc lập (hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba). 

2. Tập thể, cá nhân đăng ký hình thức khen thưởng Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT lưu ý: 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng đối với tập thể, cá nhân tiêu biểu 

xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua do Bộ GDĐT phát động theo năm 

học (xét tặng vào dịp cuối năm học). 

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các đơn vị phổ biến nội dung công văn, các văn bản hướng dẫn về công 

tác thi đua, khen thưởng (văn bản mới Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 

06/6/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế về công tác Thi 

đua, Khen thưởng trên địa bàn tình Hà Nam) tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, người lao động. 

2. Các tập thể, cá nhân rà soát, đối chiếu các tiêu chuẩn quy định tại Luật 

thi đua, Khen thưởng và văn bản hướng dẫn hiện hành để đăng ký các danh hiệu 

thi đua và hình thức khen thưởng. Hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị tập 

hợp kết quả đăng ký (theo mẫu gửi kèm); công khai việc đăng ký thi đua khen 

thưởng tại cơ quan, đơn vị. 

3. Những tập thể, cá nhân không đăng ký, cuối năm học sẽ không được xét 

khen thưởng. Việc đăng ký thi đua, khen thưởng không hạn chế số lượng song 

tránh đăng ký tuỳ tiện. 

4. Các đơn vị gửi đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng về 

Phòng GDĐT theo hình thức: 

- 01 bản in có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị: Đồng chí Lê Quốc 

Định nhận; 

- File mềm tới địa chỉ thư điện tử: lqdinh65pgd@hanam.edu.vn và 

tqhuy72pgd@hanam.edu.vn. 

5. Thời gian gửi đăng ký thi đua, khen thưởng trước ngày 07/10/2019. Sau 

thời gian trên, đơn vị nào không gửi đăng ký sẽ không được xét các danh hiệu, 

hình thức thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020./. 
Nơi nhận:                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG 
- LĐ Phòng (p/h chỉ đạo);                                                                                                           
- Như kính gửi;                             (để thực hiện); 

- Trưởng các bộ phận PGDĐT; 

- Lưu: VT, T/hợp. 

 

 

                      Nguyễn Thị Thu 

mailto:lqdinh65pgd@hanam.edu.vn
mailto:tqhuy72pgd@hanam.edu.vn


 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN 

TRƯỜNG …………………. 

TỔNG HỢP ĐĂNG KÍ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2019 - 2020 

Tổng số công chức, viên chức, người lao động: …………. người 

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

1.1. Số lượng cán bộ, viên chức đăng kí danh hiệu “Lao động tiên tiến”: ………. (Danh sách cụ thể do trường quản lý). 

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

TT 
Họ và tên 

(1) 
Năm 
sinh 

Nữ 
Chức vụ 

chính quyền 
(2) 

Môn 
dạy 
(3) 

Danh hiệu thi 
đua 

Hình thức khen thưởng 

Ghi 
chú CSTĐ 

cơ sở 

CSTĐ 
cấp 
tỉnh 

Giấy 
khen 
huyện 

Giấy 
khen 
Sở 

GDĐT 

Bằng 
khen 

UBND 
tỉnh 

Bằng 
khen 
Bộ 

GDĐT 

Bằng 
khen 
TTCP 

Huân 
chương 

Lao 
động 

1               

2               

Tổng cộng           

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

TT 

Danh hiệu thi đua Hình thức khen thưởng 

Ghi chú Tập thể 
LĐ 
TT 

Tập thể 
LĐ 
XS 

Cờ thi đua Giấy 
khen 
huyện 

Giấy 
khen 
Sở 

GDĐT 

Bằng 
khen 

UBND 
tỉnh 

Bằng 
khen 
Bộ 

GDĐT 

Bằng 
khen 
TTCP 

Huân 
chương 

Lao động 
UBND 

tỉnh 
Bộ GDĐT 

Chính 
phủ 

             

……………….., ngày 07 tháng 10 năm 2019 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
Ghi chú: - Đánh dấu x vào ô tương ứng; Sử dụng font chữ Times New Roman; 
               - (1), (2), (3) không viết tắt trừ một số trường hợp: TTCM, TPCM.
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