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SỞ GDĐT KIÊN GIANG 

TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT 

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG 

 

Số: 138/QĐ-THPT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Hòn Đất, ngày 23 tháng 9 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trường THPT Hòn Đất 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT 

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 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 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Kế hoạch số 1613/SGDĐT-VP, ngày 04/9/2019 của Sở GDĐT 

Kiên Giang về việc hướng dẫn công tác TĐ-KT ngành Giáo dục; 

Theo đề nghị của Hội đồng thi đua – khen thưởng trường THPT Hòn Đất. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế thi đua - khen thưởng 

của trường THPT Hòn Đất, năm học 2019 – 2020. 

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, công chức, viên chức, 

người lao động và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ năm học 2019 - 2020./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Chi ủy chi bộ( B/c); 

- Ban giám hiệu nhà trường( Phối hợp t/h); 

- Thành viên Hội đồng TĐ-KT nhà trường( T/h) 

- Các tổ chuyên môn và công tác trong trường( T/h) 

- Lưu: VT, HĐ TĐ-KT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã kí) 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Ánh 
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QUY CHẾ  

Thi đua – khen thưởng trường THPT Hòn Đất 
( Kèm theo Quyết định số: 138/QĐ-THPT ngày  23  tháng 9 năm 2019) 

------------------------------- 

Chương I 

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Những nguyên tắc chung trong thi đua, khen thưởng 

1. Hội đồng Thi đua - khen thưởng (TĐ-KT) cùng các tổ chức đoàn thể 

(Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban nữ công …) và cá nhân trong trường đều có 

trách nhiệm phối hợp tổ chức, xây dựng, chỉ đạo phong trào thi đua, tổ chức 

phát động thi đua, đăng ký thi đua ở cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ, công tác 

chuyên môn và hoạt động công đoàn theo năm học, theo từng đợt thi đua, đợt 

vận động. Phải có trách nhiệm sơ, tổng kết các phong trào thi đua để xét chọn 

những tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để biểu 

dương khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng; đồng thời chú trọng đến 

công tác phổ biến, tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. 

2. Tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được 

giao đều được đề nghị xét khen thưởng. Tổ chức chuyên môn và công tác trong 

trường có trách nhiệm phát hiện, xem xét các tập thể, cá nhân có thành tích để 

động viên khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng; không khen thưởng 

những tập thể, cá nhân không có thành tích hoặc chưa đạt tiêu chuẩn khen 

thưởng. 

3. Công tác thi đua phải thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công 

khai; đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua 

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. 

4. Công tác khen thưởng phải thực hiện trên nguyên tắc: chính xác, công 

khai, công bằng, kịp thời; kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích 

bằng lợi ích vật chất. 

5. Căn cứ thành tích đạt được, Hội đồng TĐ-KT xem xét và đề nghị khen 

thưởng phù hợp (thành tích đến đâu khen thưởng đến đó). Mỗi hình thức khen 

thưởng có thể xét tặng nhiều lần cho một đối tượng, nhưng không nhất thiết hình 

thức khen thưởng lần sau phải cao hơn hình thức khen thưởng lần trước; khen 

thưởng ở cấp tổ nhiều hơn cấp trên, nhà giáo và lao động nhiều hơn cán bộ quản 

lý. 

Điều 2. Đối tượng thi đua và khen thưởng 

Bao gồm các tập thể, cá nhân của tổ chức công đoàn giáo dục nhà 

trường, có công đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của  nhà 

trường đều được Hội đồng  TĐ-KT  nhà  trường đề nghị xét khen thưởng hoặc 

đề nghị cấp trên xét khenthưởng. 

Điều 3. Điều kiện để xét khen thưởng 

Căn cứ vào thành tích các tập thể, cá nhân gắn liền với kết quả thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác được giao, hiệu quả trong phong trào 
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CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn; thành tích phải được căn cứ từ trong hiệu 

quả giảng dạy, công tác, rèn luyện và học tập hoặc những sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật, những đề tài nghiên  cứu khoa học, những kinh nghiệm được áp dụng 

trong thực tế mang lại lợi ích thiết thực cho nhà trường, ngành giáo dục, Nhà 

nước và xã hội. 

Điều 4. Nhiệm vụ thi đua, khen thưởng 

1. Phải nhằm đáp ứng yêu cầu khẳng định, ghi nhận, đánh giá thành tích thi 

đua của các tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua, phong trào hành động 

cách mạng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục của nhà trường 

2. Phải gắn liền với kết quả đạt được trong các phong trào thi đua, khắc 

phục tình trạng khen thưởng tràn lan, cần chú trọng trong thực hiện việc cấp trên 

chủ động xem xét, đánh giá và khen thưởng thành tích cho các cá nhân, tập thể . 

3. Để cấp trên có cơ sở xem xét, đánh giá thành tích để khen thưởng, các 

cấp công đoàn giáo dục phát hiện những trường hợp có thành tích xứng đáng 

phải có trách nhiệm báo cáo thành tích và kết quả cho cấp có thẩm quyền xét 

khen thưởng. 

Điều 5. Hình thức và nội dung thi đua 

1. Hình thức thi đua gồm có: thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt (thi 

đua theo chuyên đề). 

1.1. Thi đua thường xuyên: Là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động nhằm thực hiện 

tốt nhất công việc hàng ngày, hàng tháng, học kỳ, năm học của cơ quan, đơn vị. 

Kết thúc năm học, các tổ tiến hành tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua; 

những cá nhân, tập thể có đăng ký thi đua thì mới được bình xét danh hiệu thi 

đua. 

 1.2. Thi đua theo đợt (hoặc thi đua theo chuyên đề): Được phát động để 

thực hiện những nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột xuất trong từng giai đoạn và 

thời gian nhất định do Công đoàn trường phát động. Cá nhân, tập thể nào hoàn 

thành sớm mục tiêu thi đua sẽ được biểu dương, khen thưởng kịp thời. 

 2. Nội dung tổ chức phong trào thi đua: Căn cứ mục tiêu, phạm vi, đối 

tượng thi đua để đề ra các chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể, phù hợp với thực 

tiễn của cơ quan, đơn vị và có tính khả thi. 

Tổng kết phong trào thi đua phải đánh giá đúng kết quả, tác dụng, những 

tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức phong 

trào thi đua; công khai lựa chọn, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng những 

tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua. Tổ chức tuyên 

truyền phổ biến các sáng kiến, kinh nghiệm để mọi người học tập và nhân rộng 

các gương điển hình tiên tiến. 

 

Chương II 

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THI ĐUA 

Điều 6: Đánh giá, xếp loại thi đua: 

- Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-THPT, ngày 28/8/2019 của Ban Giám hiệu 

trường THPT Hòn Đất về việc ban hành tiêu chuẩn thi đua năm học 2019-2020. 

- Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-THPT, ngày 28/8/2019 của Ban Giám hiệu 
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trường THPT Hòn Đất về việc ban hành tiêu chuẩn đánh giá, phân loại viên 

chức năm học 2019-2020. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7: Thẩm quyền, tuyến trình, hồ sơ, đăng ký thi đua và chế độ báo cáo 

1. Thẩm quyền thẩm định hồ sơ, hiệp y, xác nhận thành tích các danh hiệu 

thi đua và hình thức khen thưởng 

Bộ phận Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường có 

trách nhiệm: Thẩm định về trình tự, thủ tục, đối tượng, tiêu chuẩn các tập thể, cá 

nhân đề nghị khen thưởng trước khi trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà 

trường xem xét hoặc tham mưu trình thủ thủ trưởng đơn vị quyết định khen 

thưởng hoặc lập hồ sơ đề nghị HĐ TĐ-KT cấp trên khen thưởng theo quy định. 

 2. Tuyến trình đề nghị khen thưởng 

Cấp nào chủ trì phát động các đợt thi đua thì cấp đó lựa chọn cá nhân, tập 

thể xuất sắc, tiêu biểu để công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng hoặc đề nghị 

cấp trên xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng; Hiệu trưởng nhà trường khen 

thưởng theo thẩm quyền và trình Hội đồng thi đua – khen thưởng cấp trên xét 

khen thưởng theo quy định. 

3. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng 

Thực hiện theo hướng dẫn thi đua khen thưởng của ngành. 

4. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng 

 - Thực hiện theo hướng dẫn thi đua khen thưởng của ngành. 

- Không xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với 

những tập 

thể, cá nhân nộp hồ sơ chậm, không đúng quy định. 

5. Đăng ký thi đua và chế độ báo cáo 

- Đăng ký thi đua: Trên cơ sở tổ chức phát động phong trào thi đua và đăng 

ký thi đua hàng năm, tổ trưởng tổ chuyên môn tổng hợp đăng ký, bản đăng ký 

(bản in và bản điện tử) gửi về Thường trực Thi đua - Khen thưởng nhà trường 

trước ngày 30/8 hàng năm (theo hộp thư điện tử nhà trường) . 

 - Chế độ báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của hội 

đồng Thi đua – Khen thưởng nhà trường gửi Thường trực hội đồng Thi đua – 

Khen thưởng cấp trên chậm nhất vào ngày 30/5 hàng năm; nội dung báo cáo cần 

trình bày theo đúng quy định của hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp trên. 

Điều 8: Mức thưởng và kinh phí khen thưởng 

1. Mức thưởng 

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích của một đối tượng nếu đạt 

nhiều hình thức khen thưởng khác nhau trong cùng một cấp ra quyết định thì chỉ 

nhận mức tiền thưởng cao nhất. 

2. Kinh phí khen thưởng 

Thủ trưởng đơn vị ra quyết định khen thưởng chịu trách nhiệm chi tiền 

thưởng từ quỹ thi đua, khen thưởng do cấp mình quản lý. 
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Kinh phí khen thưởng cấp trên cơ sở thực hiện theo quy định của Luật Thi 

đua, khen thưởng. 

Trên đây là Quy chế thi đua, khen thưởng của trường THPT Hòn Đất được 

thực hiện từ năm học 2019-2020; trong quá trình triển khai có gì vướng mắc, đề 

nghị các tập thể và cá nhân có ý kiến bằng văn bản về Thường trực hội đồng 

TĐ-KT nhà trường để nghiên cứu, xem xét và bổ sung kịp thời cho phù hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Chi ủy Chi bộ, BGH (B/c) 

- Thành viên HĐ TĐ-KT trường (T/h) 

- BCH Công đoàn, Đoàn TN nhà trường (T/h) 

- Các tổ chuyên môn và công tác (T/h) 

- Lưu: VT, TT TĐ-KT 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐ-KT  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã kí) 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Ánh 

 


