
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
"V/v Hướng dẫn đăng ký

thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023"

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MG, MN, TH, THCS, TH&THCS.
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ GDĐT về 
việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành GDĐT;

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND Tỉnh 
Quảng Nam về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện 
Đại Lộc về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng;

Phòng GDĐT Đại Lộc hướng dẫn các trường học tổ chức thực hiện đăng ký 
thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) năm học 2022 -2023, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc thực hiện.
- Việc xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải căn cứ vào 

phong trào thi đua; mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có 
đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ 
không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

- Việc đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các tập thể, cá 
nhân trong ngành được thực hiện vào đầu năm học sau khi đã được thảo luận và 
thống nhất tại Hội nghị Cán bộ viên chức của đơn vị.

2. Các nội dung thực hiện việc đăng ký thi đua, khen thưởng
- Các đơn vị, cá nhân cần nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Thi 

đua, Khen thưởng, Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 
21/2020/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT, Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND của 
UBND Tỉnh và Quyết định số 2464/QĐ-UBND của UBND huyện Đại Lộc; đồng 
thời căn cứ vào thành tích đã đạt được của các năm học trước để đăng ký các danh 
hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phù hợp, theo đúng quy định về điều kiện, tiêu 
chuẩn.

- Các trường học cần tổ chức thực hiện tốt việc triển khai các văn bản về thi 
đua, khen thưởng cho đội ngũ để nắm rõ các nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều 
kiện trong công tác thi đua, khen thưởng.



- Tập trung xây dựng bộ tiêu chí thi đua của trường đảm bảo tính công khai, 
công bằng, minh bạch, đầy đủ các mặt hoạt động, sát đúng với thực tế, phù hợp với 
từng đối tượng CB, GV, NV; Tổ chức cho CB, GV, NV góp ý xây dựng và thống 
nhất nội dung bộ tiêu chí thi đua trước khi ban hành áp dụng.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua trong nhà trường một cách thiết thực, 
hiệu quả, có đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để tạo động lực cho CB, GV, NV 
tích cực phấn đấu đạt thành tích cao theo nội dung, hình thức đã đăng ký.

Những điểm cần lưu ý:
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng 

được xét khen thưởng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT 
ngày 31/7/2020 của Bộ GDĐT. Các đơn vị cần nghiên cứu Chỉ thị số 6186/CT-
BGDĐT ngày 29/12/2016 và Công văn 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2017 của 
Bộ GDĐT về việc hướng dẫn phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và 
học” để đăng ký phù hợp.

- Cờ thi đua của UBND tỉnh: Được xét tặng cho các tập thể dẫn đầu các Cụm, 
Khối thi đua quy định tại Khoản 7, Điều 7 của Quyết định 11/2021/QĐ-UBND 
ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng 
được tặng quy định tại Mục a, b, Khoản 3, Điều 8 của Quyết định 11/2021/QĐ-
UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam (xét thành tích đạt được trong 
2 năm)

- Đối tượng được xét đăng ký thi đua: CBCC trong biên chế và các hợp đồng 
lao động có đóng bảo hiểm xã hội.

- Về số lượng đăng ký: Đối với các danh hiệu thi đua cá nhân khuyến khích 
đăng ký vượt mức, không hạn chế tỷ lệ. Riêng đối với các hình thức khen thưởng 
cá nhân, tùy tình hình thực tế, quá trình và khả năng đạt được thành tích của cá 
nhân mà đăng ký với tỷ lệ phù hợp (Khen thưởng dành tặng cho đối tượng đạt 
nhiều thành tích nổi bật, đứng tốp đầu trong danh sách các cá nhân đạt danh hiệu 
thi đua), cần đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo từng hình thức khen thưởng.

3. Hồ sơ thủ tục đăng ký thi đua
Gồm các loại:
1. Quyết định thành lập Hội đồng TĐ-KT;
2. Biên bản (trích ngang) nội dung họp xét đăng ký TĐ-KT;
3. Tờ trình (Theo mẫu đính kèm);
4. Danh sách (Theo mẫu đính kèm); 
Hồ sơ đăng ký thi đua, khen thưởng phải đóng tập, có bìa, đảm bảo về thể 

thức văn bản.
* Nộp về Phòng GDĐT: Nộp trực tiếp bằng văn bản (01 tập) về Phòng GDĐT 

trước ngày 22/10/2022, Đ/c Ngô Văn Phú nhận. 



- Gửi dữ liệu (file mềm) qua Kênh điều hành của website Phòng GDĐT Đại 
Lộc tại mục "Báo cáo". Người nhận: Ngô Văn Phú (Nếu KĐH bị hỏng thì gửi qua 
địa chỉ phudailoc@gmail.com)

Trên đây là Hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023. 
Phòng GDĐT Đại Lộc yêu cầu Hiệu trưởng các trường học nghiêm túc triển khai 
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao

Mẫu Tờ trình:

PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ............................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TTr-......... ..........., ngày    tháng 10  năm 2021

    
TỜ TRÌNH

V/v Đăng ký thi đua và khen thưởng
Năm học 2022 – 2023

Kính gửi: Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành GDĐT Đại Lộc.

Căn cứ Công văn số ………/ PGDĐT-VP ngày       /10/2022 của Phòng 
GDĐT Đại Lộc về việc hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2022-
2023;

Căn cứ kết quả cuộc họp xét đăng ký thi đua năm học 2022-2023 của Hội 
đồng Thi đua, Khen thưởng Trường ............... vào ngày ........ tháng ....... năm 
2022;

Nay Trường ............... kính trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành 
GDĐT Đại Lộc xem xét, thống nhất nội dung đăng ký các danh hiệu thi đua và 
hình thức khen thưởng cho tập thể và các cá nhân năm học 2022-2023, cụ thể như 
sau:

A. TÌNH HÌNH CHUNG.
* Tổng số CBGVNV hiện có: ........ người (Không tính GV hợp đồng thỉnh 

giảng, NV hợp đồng không đóng BHXH)
Chia ra: CBQL: .................



 Giáo viên và TPT: .......... 
 Nhân viên: ............   

* Kết quả thi đua, khen thưởng của tập thể trong năm học trước:
Thi đua
Khen thưởng

B. ĐĂNG KÝ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023
I. TẬP THỂ:
1. Danh hiệu thi đua: .................................................................................
2. Hình thức khen thưởng: .........................................................................
II. CÁ NHÂN:
1. Danh hiệu thi đua:
-  Lao động tiên tiến: ......... người; Tỷ lệ: ........%  (So với tổng số CBGVNV)
Trong đó:
- Chiến sĩ thi đua cơ sở: .......... người; Tỷ lệ: ........%  (So với tổng số LĐTT)
- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: ....... người; 
- Chiến sĩ thi đua toàn quốc: ....... người. 

(Danh sách đính kèm)
2. Hình thức khen thưởng:
- Huân chương Lao động hạng.....: ...........người
- Bằng khen  ……….:  .................. người .
- Giấy khen  ……….:  .................. người .

(Danh sách đính kèm)
III. ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN:
- Cấp cơ sở: ..................... đề tài
- Cấp tỉnh: ........................ đề tài

(Danh sách đính kèm)
Kính trình !

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.  



Mẫu danh sách:
PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ............................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày    tháng 10  năm 2022

DANH SÁCH 
ĐĂNG KÝ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA – HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

NĂM HỌC 2022-2023
(Kèm theo Tờ trình số: ......../........., ngày.... tháng.... năm 2022 của Trường ...........)

A. TẬP THỂ:
1. Danh hiệu thi đua: ..........................................................................
2. Hình thức khen thưởng: ..................................................................
B. CÁ NHÂN:
1. Danh hiệu thi đua:
- Danh hiệu Lao động tiên tiến: ......... người. Tỷ lệ: .........% 

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

 Trong đó:
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở:  ............ người. Tỷ lệ: .........% 

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: ............. người.

TT Họ và tên Chức 
vụ

DH thi đua 
đã đạt 2020-

2021

DH thi đua 
đã đạt 2021-

2022
Ghi chú

+ Chiến sĩ thi đua Toàn quốc: ............. người.

TT Họ và tên Chức 
vụ

Năm đạt 
CSTĐ câp 
tỉnh lần 1

Năm đạt 
CSTĐ câp 
tỉnh lần 2

Ghi chú



2. Hình thức khen thưởng:

TT Họ và tên Chức vụ Đăng ký hình thức khen 
thưởng 2022-2023

C. ĐỀ TÀI  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
I. Cấp cơ sở 

TT Họ và tên Chức 
vụ Tên đề tài

1
2

II. Cấp tỉnh 

TT Họ và tên Chức 
vụ Tên đề tài

1
2

HIỆU TRƯỞNG
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