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SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK  

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:   16/QĐ-THPTVĐ Cư Kuin, ngày 05  tháng 9  năm 2016 

 

  QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT  
 

Căn cứ 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 14/6/2005 và ngày 16/11/2013; 

Căn cứ các Nghị định: số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, số 39/2012/NĐ-CP 

ngày 27/4/2012, số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường, 
 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy chế thi đua khen thưởng của 

trường THPT Việt Đức, giai đoạn 2016 – 2020 (thay thế QĐ số 05, ngày 01/9/2014). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng vào việc chấm 

điểm thi đua; đánh giá xếp loại thi đua giai đoạn 2016 - 2020. 

Điều 3. Hội đồng thi đua khen thưởng, các tổ chuyên môn, văn phòng và các cá 

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: Hội đồng TĐKT, VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký 

 

 

 

 

Văn Thành Sơn 
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QUY CHẾ 

XẾP LOẠI THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

(thay thế QĐ số 05, ngày 01/9/2014). 

 

A. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ THI ĐUA: 

     1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể của từng vị trí công tác để 

xây dựng các tiêu chí thi đua nhằm tạo lên động lực và chuẩn mực góp phần giúp cho cán 

bộ, giáo viên, nhân viên phấn đấu nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân. 

          2. Các tiêu chí được xây dựng phải đảm bảo tính thực tiễn, tính khoa học, tính 

chính xác, khách quan và công bằng trong công tác đánh giá thi đua. 

          3. Kết quả thi đua sẽ là một căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành công 

việc, đánh giá xếp loại công chức, viên chức,  xét tặng các danh hiệu thi đua trong năm. 

          4. Công tác đánh giá thi đua được tiến hành theo tháng. Đồng thời phải đảm bảo 

đúng qui trình, thủ tục và xét thi đua. 

          5. Tiêu chí thi đua được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của nhiệm vụ được qui đổi và 

cho điểm tối đa cho từng nhiệm vụ cụ thể nếu thực hiện tốt, còn nếu không đáp ứng được 

các yêu cầu đó thì đối trừ điểm số tương ứng. 

          6. Điểm thưởng cho cá nhân được tính cho mỗi một hoạt động tốt, được cộng vào 

kết quả cuối cùng của tổng điểm các tiêu chí. 

          7. Việc xếp loại thi đua căn cứ vào tổng điểm chung và điểm giới hạn của từng tiêu 

chí. 

    B. CÁCH TÍNH ĐIỂM THI ĐUA  

- Cá nhân thì chọn 1 nội dung cao nhất (SKKN = HSG = GVDG=…) có bảng điểm 

tương ứng. 

- Tập thể thì tính tổng số điểm các loại.  

- Điểm Trường học kết nối tính trung bình cộng của các thành viên trong tổ. 

- Điểm chuyên đề tính trung bình cộng của các thành viên trong tổ. 

- Các phong trào thi đua khác do Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức thì Hội đồng 

liên tịch quyết định trong cuộc họp. 

- Không viết chuyên đề dạy học thì chỉ xếp loại cao nhất loại B của năm học đó. 

- Vi phạm quy chế chuyên môn thì chỉ xếp loại cao nhất loại B của năm học đó. 

- Công tác chủ nhiệm, kiêm nhiệm thì Hội đồng liên tịch quyết định trong cuộc họp. 

- Tổ CM có 01 giáo viên xếp loại C trừ 30 điểm; có 01 giáo viên xếp loại B trừ 20 

điểm (trừ t/h nghỉ sinh). 

 

I NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

Điểm  

tối 

đa 

Điểm  

cộng 

 cụ  

thể 

 

Liên  

tịch 

chấm 

1 
Có Học sinh giỏi cấp VH, HKPD, QP-AN cấp 

tỉnh 
50     
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Chú ý: Cấp QG nhân đôi = 100 đ 

a Giải nhất, HCV   50   

b Giải nhì, HCB   40   

c Giải Ba, HCĐ   30   

d Giải KK   20   

2 

Có Học sinh thi Olimpic 10/3 25     

a HCV   25   

b HCB   20   

c HCĐ   15   

3 

Có Giáo án tích hợp, Bài giảng Elearning, 

KHKT Cấp Sở (GĐ công nhận) 

Chú ý: Cấp QG thì nhân đôi= 100 điểm 

50     

a Đạt giải A   50   

b Đạt giải B   40   

c Đạt giải C   30   

4 

Có SKKKN cấp Sở (GĐ công nhận);  

Viết chuyên đề dạy học cấp trường bằng 50% 

SKKN 

100     

a Đạt giải A   100   

b Đạt giải B   80   

c Đạt giải C   65   

5 

Có đủ số bài viết trên trường học kết nối  

01 bài/tháng/giáo viên 

(chỉ tính 10 bài trong một năm học) 

50     

a Bài chuyên đề   5   

b Giáo án   4   

c Đề kiểm tra   3   

d Bài viết khác 
 

2 
 

 

6 

Thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 

(cấp trường bằng 50% cấp tỉnh) 
100     

a Đạt giải nhất   100   

b Đạt giải nhì   80   

 c Đạt giải ba   65   

d Công nhận GV dạy giỏi 
 

50 
 

7 

Hồ sơ, giáo án 50     

a 

Đầy đủ kế hoạch năm học, kế hoạch bồi 

dưỡng HSG, kế hoạch bồi dưỡng thường 

xuyên, thiết bị dạy học  

  10   

b Dự giờ đúng quy định   10   

c Giáo án đầy đủ, đúng chuẩn   10   

d Thao giảng đúng quy định   10   
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 e Coi thi đúng thời gian, đúng quy chế  10  

C. TRÌNH TỰ ÁP DỤNG VÀ THỦ TỤC XÉT THI ĐUA: 

1. Tập thể và cá nhân phải đăng kí thi đua đầu năm học 

Tổ chuyên môn, văn phòng tổ chức đăng kí danh hiệu thi đua đầu năm cho các 

thành viên trong tổ gửi về Hội đồng thi đua nhà trường. 

2. Trách nhiệm theo dõi thi đua: 

- BGH, Công đoàn, Đoàn trường, tổ trưởng đều được phân công theo dõi từng lĩnh 

vực mình phụ trách có ghi chép để tổng hợp báo cáo định kì với Hội đồng thi đua. 

- Giáo viên, nhân viên, giám sát việc thực hiện của các thành viên trong Hội đồng 

thi đua và phản ánh với lãnh đạo nhà trường những trường hợp vi phạm chưa được phát 

hiện. 

3. Thời gian xét thi đua: 

- Đánh giá xếp loại thi đua theo tháng, kỳ, cuối năm học. 

- Điểm thi đua cả năm là trung bình cộng của 2 kỳ. 

- Công bố kết quả thi đua sau khi họp Hội đồng thi đua. 

4. Thủ tục xét thi đua: 

- Mỗi cán bộ, giáo viên tự đánh giá cho điểm và xếp loại (theo mẫu của HĐ thi đua) 

- Họp tổ thông qua kết quả tự xếp loại, đồng thời tổ tiến hành xếp loại và bình xét 

thi đua từng thành viên (Có biên bản và lập danh sách đề nghị HĐ thi đua xét khen 

thưởng) 

- HĐ thi đua tiến hành xét đề nghị của các tổ và duyệt kết quả. 

- Thường trực HĐ thi đua lập danh sách đề nghị khen thưởng. 

5. Một số lưu ý 

a. Danh sách xếp loại thi đua được xếp từ điểm cao xuống thấp. Tỷ lệ Lao động tiên 

tiến hàng năm theo tỷ lệ phần trăm của trường được Sở quy định. 

b. Chỉ xem xét danh hiệu LĐTT, xếp loại HTTNV cho cá nhân nào có tối thiểu 1 

bài viết trên Website nhà trường (Tin tức, bài viết chuyên môn được tổ phê duyệt…). Đối 

với tổ chuyên môn chỉ xét thi đua nếu tất cả thành viên của tổ có bài viết trên website nhà 

trường./. 

 

                      HIỆU TRƯỞNG 

                   (Đã ký) 

 

 

 

 

                                                             Văn Thành Sơn  


