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V/v nâng cao chất lượng công tác
khen thưởng

Bến Tre, ngày15 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 4021/UBND-TH ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo
yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố
thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng theo
tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị, Thông tri số 05-TT/TU
ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi
đua, khen thưởng và các văn bản quy định về thi đua, khen thưởng.
2. Trong xét khen thưởng phải thực hiện đúng quy định của Luật thi đua, khen
thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, Thông
tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ và các văn bản có liên
quan; đồng thời quan tâm, chú trọng đến các điển hình là công chức, viên chức (không là
lãnh đạo, quản lý), người trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục ở những vùng có điều
kiện khó khăn để khen thưởng kịp thời.
3. Đối với khen thưởng các chuyên đề, khen thưởng theo công trạng, thành tích đạt
được (tổng kết năm học...), khi xét khen thưởng thì phải xét chọn những tập thể, cá nhân
có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số những tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn theo quy
định. Cần quan tâm đến tập thể, cá nhân ở vùng có điều kiện khó khăn để đảm bảo tính
hài hòa, khích lệ, động viên. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu,
nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt chất
lượng hiệu quả có tính nêu gương, tính lan tỏa.
4. Quy trình, hồ sơ, thủ tục và thời gian trình khen thưởng phải đảm bảo chặt chẽ
và đúng quy định hiện hành.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện; nếu có khó khăn,
vướng mắc xin liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng - Sở Giáo dục và Đào tạo)./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- GĐ, các Phó GĐ Sở GD&ĐT;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.
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