
 SỞ NỘI VỤ TỈNH THANH HÓA 

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BTĐKT-SBN 

V/v Thực hiện công tác khen thưởng 

đối với các tập thể, cá nhân thuộc 

ngành giáo dục và đào tạo năm học 

2020-2021.  

Thanh Hoá, ngày       tháng 5 năm 2021 

                     Kính gửi:  

                                     - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

                                     - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                                     - Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp. 

                                             

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 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 tháng 11 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ 

Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ; Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 bãi bỏ khoản 7 

Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ;  

Để có cơ sở cho các đơn vị trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo thực 

hiện việc xét đề nghị khen thưởng năm học 2020 – 2021, Ban Thi đua – Khen 

thưởng hướng dẫn một số nội dung cụ thể sau:  

1. Về thời gian nộp hồ sơ 

Thống nhất thời gian nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và 

tại Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh thực hiện từ ngày 05/7 – 20/7/2021 để phù 

hợp với Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2021 đối 

với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên: hoàn 

thành chương trình giáo dục học kỳ II năm học 2020 - 2021 trước ngày 15/5 

và kết thúc năm học 2020 - 2021 trước ngày 20/5/2021.   

2. Về hồ sơ đề nghị khen thưởng, gồm: 

a) Tờ trình, Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp trình khen 

(01 bản chính).  

b) Báo cáo thành tích: phải phù hợp với hình thức, mức hạng khen 

thưởng, có xác nhận của cấp trình khen và đóng dấu giáp lai, đảm bảo đúng số 

lượng, chất lượng: 03 bộ đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Chiến sỹ thi đua 

toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 04 bộ đối với Huân chương các 

hạng; 01 bộ đối với các danh hiệu và hình thức khen thuộc thẩm quyền của tỉnh 

(Có các biểu mẫu gửi kèm theo gồm: Tờ trình, Biên bản, Báo cáo thành tích, 

tóm tắt thành tích).  

- Đối với các trường phải lấy ý kiến hiệp y của bộ, ban, ngành Trung 

ương, nộp thêm 01 bộ hồ sơ.  

 c) Văn bản xác nhận của cấp ủy đối với các tập thể trên địa bàn và cá 

nhân thuộc diện cấp ủy quản lý đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen 
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thưởng gồm: Cờ thi đua của UBND tỉnh, Cờ thi đua Chính phủ, Chiến sỹ thi đua 

toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân 

chương các hạng (01 bản chính). 

d) Các văn bản kèm theo báo cáo 

- Văn bản chứng minh thành tích đã được khen thưởng: Bản chụp quyết 

định các danh hiệu thi đua (Cờ thi đua, Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao 

động tiên tiến…) và các hình thức đã được khen thưởng (Huân chương, Bằng 

khen, Giấy khen…)… 

- Quyết định hoặc chứng nhận sáng kiến, Bằng Lao động sáng tạo…. của 

cấp có thẩm quyền.  

- Các văn bản đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên 

môn và công tác đảng của các cá nhân, tập thể theo thời gian báo cáo thành tích 

đề nghị khen thưởng.  

Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở: có văn bản xác nhận 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng ủy xã, phường, thị trấn. 

Trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo 

dục thường xuyên: văn bản xác nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy 

trực tiếp phụ trách quản lý.  

Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp: văn bản xác nhận mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của cấp ủy trực tiếp phụ trách quản lý.  

Lưu ý: Bản tóm tắt thành tích gửi file điện tử về địa chỉ Email: 

Banthidua@thanhhoa.gov.vn.   

 Trên đây là nội dung thực hiện công tác khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Ban Thi đua - Khen 

thưởng để hướng dẫn thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;                            Để 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;      Báo  

- Giám đốc Sở Nội vụ;                             cáo 

- Lưu VT, SBN. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Đỗ Trọng Hùng 
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