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HƯỚNG DẪN THI ĐUA
Ngành giáo dục và đào tạo - Năm học 2020 - 2021
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 số
12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số
điều của 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 số 21/2020/TTBGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác thi
đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày
08/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công tác thi đua,
khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Hướng dẫn số 772/HD-BTĐKT ngày
19/12/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về việc thực hiện Quyết định
số 45/2019/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Quyết định số
2847/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy
định tổ chức hoạt động, bình xét thi đua theo cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bến
Tre; Hướng dẫn số 226/HD-BTĐKT ngày 08/4/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng
tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua
theo cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Công văn số 4295/BGDĐT-TĐKT
ngày 19/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua,
khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và
Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác xét thi đua, khen thưởng năm học
2020 - 2021 như sau:
1. Quán triệt các văn bản Quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về xét
thi đua, khen thưởng
Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;
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 số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;
Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về quy định
chi tiết thi hành một số điều của 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;
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Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh
Bến Tre;
Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân
tỉnh quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng
kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc ban hành quy định mức chi tiền thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP được
điều chỉnh trên mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của
Chính phủ;
Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
Hướng dẫn số 772/HD-BTĐKT ngày 19/12/2019 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày
08/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công tác thi đua,
khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua theo cụm, khối thi
đua trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
Hướng dẫn số 226/HD-BTĐKT ngày 08/4/2020 của Ban Thi đua - Khen
thưởng tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét
thi đua theo cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
Công văn số 4295/BGDĐT-TĐKT ngày 19/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào
tạo năm học 2020 - 2021;
Hướng dẫn số 2571/HD-SGD&ĐT ngày 12/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc thực hiện một số nội dung, tiêu chí thi đua và điểm thi đua của cụm, khối
thi đua ngành giáo dục và đào tạo;
Công văn số 2720/SGD&ĐT-VP ngày 01/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
về việc thực hiện sáng kiến từ năm học 2020 - 2021,…
2. Tổ chức và hoạt động của các cụm, khối thi đua
1.1. Tổ chức cụm, khối thi đua
Năm học 2020 - 2021 cụm trưởng, cụm phó, khối trưởng, khối phó được phân
công như sau:
TT
1

Khối trưởng

Khối phó

Hiệu trưởng Trường THPT Chê Ghê-va-ra

Hiệu trưởng Trường THPT Phan
Thanh Giản
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Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Kiết

Hiệu trưởng Trường
Nguyễn Thị Minh Khai

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi

Hiệu trưởng Trường THPT Mạc
Đĩnh Chi

Cụm trưởng
1

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Bình Đại

THPT

Cụm phó
Trưởng phòng Giáo dục và Đào
tạo Ba Tri

1.2. Hoạt động của các cụm, khối thi đua
Hoạt động của các cụm, khối thi đua được thực hiện theo Quyết định số
803/QĐ-SGD&ĐT ngày 16/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành
Quy định tổ chức hoạt động, bình xét thi đua theo cụm, khối thi ngành giáo dục và
đào tạo và Thông báo số 2615/TB-SGD&ĐT ngày 17/11/2020 về việc chuẩn y cụm
trưởng, khối trưởng, cụm phó, khối phó các cụm, khối thi đua ngành giáo dục và đào
tạo năm học 2020 - 2021.
Năm học 2020 - 2021 trên cơ sở đề nghị của 01 cụm và 03 khối, Hội đồng thi
đua của ngành sẽ chọn, đề nghị UBND tỉnh tặng 04 cờ (01 cờ cho 01 đơn vị dẫn đầu
cụm và 03 cờ cho 03 đơn vị dẫn đầu khối) và 04 giấy khen của Giám đốc Sở Giáo
dục và Đào tạo cho các đơn vị hạng nhì của các cụm, khối.
3. Đăng ký tham gia thi đua
Năm học 2020 - 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục giao chỉ tiêu cho các
đơn vị trực thuộc làm cơ sở xét các danh hiệu thi đua cho các đơn vị.
Các đơn vị trực thuộc tiến hành đăng ký tham gia thi đua (đính kèm mẫu đăng
ký tham gia thi đua) gửi về Sở sau khi hoàn thành việc đăng ký. Tại đơn vị phải lưu
lại bản đăng ký tham gia thi đua của tập thể và cá nhân. Các bản đăng ký tham gia
thi đua của cá nhân phải được thông qua xét duyệt của Tổ chuyên môn và Hội đồng
thi đua tại đơn vị.
Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các đơn vị củng cố lại các hồ sơ thi đua như:
- Quy chế thi đua của đơn vị;
- Bảng theo dõi tổng hợp thi đua của đơn vị;
- Danh sách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị;
- Kế hoạch thi đua các năm học;
- Nội dung phát động từng đợt thi đua;
- Bản đăng ký tham gia thi đua của tập thể, cá nhân (có chữ ký từng cá nhân);
- Bảng tổng hợp đăng ký tham gia thi đua toàn đơn vị;
- Các văn bản, biên bản thi đua...
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- Việc viết và tổ chức chấm sáng kiến: Cán bộ, giáo viên, nhân viên đều có
quyền tham gia viết sáng kiến hoặc các giải pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng
quản lý, giảng dạy, giáo dục học sinh... Đối với các cá nhân muốn đạt hình thức khen
thưởng của UBND tỉnh và cấp cao, đây là điều kiện bắt buộc phải có để được đề nghị
xét tặng. Việc viết sáng kiến, các đơn vị thực hiện theo Công văn số 2720/SGD&ĐTVP ngày 01/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện sáng kiến từ năm
học 2020 - 2021.
Các sáng kiến đơn vị trực thuộc gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo hạn chót ngày
30/3/2021.
Việc chấm sáng kiến sẽ thực hiện theo Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày
06/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục: Các Phòng Giáo dục và Đào
tạo, các đơn vị trực thuộc Sở và các Phòng Thanh tra Sở thực hiện theo Thông tư số
21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn
công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. Các đơn vị hoàn thành và gửi hồ sơ
về Sở Giáo dục và Đào tạo trong tháng 3/2021. Việc xét chọn Kỷ niệm chương
ngoài ngành sẽ đề nghị cho các lãnh đạo có công lao to lớn đối với sự nghiệp giáo
dục địa phương ít nhất một nhiệm kỳ.
- Về nội dung và phát động thi đua: Năm học 2020 - 2021 là năm học đầu
tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025;
triển khai các phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 và cũng là năm học đầu tiên
thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; tiếp tục thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục triển khai thực hiện
phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; thực hiện các mục tiêu đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo; Kế hoạch số 2605/KH-SGD&ĐT ngày 16/11/2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản
lý, giảng dạy và học tập” ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch
số 1934/KH-SGD&ĐT ngày 04/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phát động thi
đua năm học 2020-2021; Kế hoạch số 1623/KH-SGD&ĐT ngày 17/9/2019 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức,
viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn
2019 - 2025 và các văn bản thi đua hiện hành.
Các đơn vị phát động thi đua qua từng đợt như sau:
- Đợt I: Từ 07/9/2020 đến 16/01/2021: Thi đua chào mừng Kỷ niệm 75 năm
nền giáo dục cách mạng (1945-2020); chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần
thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982
- 20/11/2020); 61 năm ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2021), hoàn
thành tốt nhiệm vụ học kỳ I năm học 2020 - 2021.
- Đợt II: Từ 18/01/2021 đến 28/5/2021: Thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng
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nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 46 năm ngày miền Nam hoàn toàn
giải phóng (30/4/1975-30/4/2021); 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890-19/5/2021), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.
Sau mỗi đợt thi đua, từng đơn vị có tổ chức sơ kết và gửi về Thường trực thi
đua Sở để tổng hợp kết quả.
* Lưu ý:
- Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh được xét tặng hàng năm cho tập thể
tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu các cụm, khối thi đua có tổng số điểm thi đua cuối năm
đạt từ 960/1.000 điểm trở lên, được cụm, khối bình chọn và đề nghị. Các đơn vị đề
nghị cờ thi đua, thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá, công nhận “Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ” (đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể).
- Không xét thi đua các đơn vị (kể cả lãnh đạo đơn vị và cá nhân) vi phạm quy
định dạy thêm học thêm.
Trên đây là hướng dẫn thi đua năm học 2020 - 2021, đề nghị các Phòng Giáo
dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện đúng tinh thần hướng dẫn
này./.
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