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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn thực hiện công tác thi
đua, ký kết giao ước thi đua đối với các
Khối thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo
năm học 2021-2022

Kính gửi: Các Khối thi đua thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Bình
Phước về việc ban hành Quy định về tổ chức chia Cụm, Khối thi đua; hoạt động và
bình xét, xếp hạng thi đua trên địa bàn tỉnh Bình Phước,
Để kịp thời thực hiện xây dựng kế hoạch, nội dung, phương pháp và tổ chức
phát động phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đăng ký giữa các
đơn vị với nhau, đồng thời đề xuất cụ thể chỉ tiêu nhằm phát triển mạnh mẽ, rộng
khắp, đúng hướng có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2021-2022 và có căn cứ bình xét
thi đua cuối năm học giữa các đơn vị trong Khối thi đua, Sở Giáo dục và Đào tạo
hướng dẫn các Khối thi đua thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Khối trưởng, Khối phó và thành viên các Khối thi đua:
Bám sát Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Bình
Phước để xây dựng các tiêu chí thi đua cho phù hợp với các đơn vị trong Khối mình
phụ trách, gửi Công văn (kèm theo Dự thảo tiêu chí thi đua) đến các đơn vị trong
Khối, đề nghị các đơn vị góp ý cho dự thảo, tổng hợp ý kiến gửi lại Dự thảo cho các
đơn vị trong Khối lần hai để các đơn vị đóng góp ý kiến bổ sung (nếu có), gửi Dự
thảo và Kế hoạch thi đua của Khối về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng) để
được phê duyệt.
Năm học 2021-2022 thang điểm của từng Khối thi đua chỉ xây dựng với tổng
điểm là 900 điểm (điểm các tiêu chí là 850 điểm, điểm thưởng là 50 điểm), nội dung
công tác thi đua khen thưởng là 100 điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng nội
dung các tiêu chí và thang điểm chấm nội dung này.
Lưu ý:
- Tất cả các đơn vị trong Khối thi đua đều phải có Công văn góp ý cho dự thảo
tiêu chí thi đua của Khối mình. Trong các Dự thảo tiêu chí thi đua cần xây dựng chi
tiết điểm cộng, điểm trừ và bám sát vào Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày
06/4/2020 của UBND tỉnh Bình Phước.
- Riêng Khối các đơn vị trực thuộc, bổ sung vào nội dung điểm trừ cho các đơn

vị có kết quả điểm đối sánh điểm học bạ và điểm thi tối nghiệp từ 1,5 điểm trở lên.
Các Khối thi đua đưa nội dung “Không tham gia các phòng trào, các hội thi, kỳ thi
do Sở GD&ĐT tổ chức thì không đề nghị khen thưởng” vào nội dung ký kết thi đua
đầu năm.
2. Khối trưởng, Khối phó phối hợp với nhau triển khai thực hiện tốt việc xây
dựng Kế hoạch thi đua và tiêu chí thi đua của Khối trong năm học 2021-2022, hoàn
thiện và gửi về Sở trước ngày 08/10/2021. Hội nghị ký giao ước thi đua sẽ tiến hành
trong khoảng từ ngày 14/10/2021 đến ngày 20/10/2021. Ngày cụ thể do Khối trưởng
và Khối phó chọn sau khi thống nhất với các đơn vị trong Khối. Báo cáo ngày tổ
chức Hội nghị cụ thể về Sở (qua Văn phòng) trước ngày 08/10/2021. Hội nghị ký
giao ước thi đua được tổ chức tại đơn vị Khối phó của từng Khối.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện,
đảm bảo các nội dung và thời gian theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- BGĐ (để báo cáo);
- Như trên;
- Lưu: VT, VP.
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