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PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG                  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số:  06/2020  /QC-THCSHQ                             Hồng Quang, ngày   20  tháng  10  năm 2020 

 
QUY CHẾ THI ĐUA NỘI BỘ  

Năm học 2020 - 2021 
        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 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

 -  Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 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 vào thông tư số 22/2018 /TT-BGDDT về việc hướng dẫn công tác thi đua khen 
thưởng ngành giáo dục . 
 Hội đồng Thi đua- Khen thưởng trường THCS Hồng Quang ban hành quy chế thi 
đua nội bộ năm học 2020 - 2021 như sau: 
 

Chương I :QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

-Quy chế này hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong trường THCS Hồng Quang bao 
gồm : Đối tượng thi đua khen thưởng,tổ chức phát động các phong trào thi đua ; danh hiệu 
thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức khen thưởng và tiêu chuẩn khen thưởng; 
thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 Đối tượng thi đua gồm: 

-  Cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại trường . 

Điều 3. Nguyên tắc bình xét thi đua, khen thưởng 

1. Việc bình xét thi đua được tiến hành theo bốn giai đoạn và khen thưởng khi tổ chức lễ Kỉ
niệm ngày nhà giáo VN 20/11, sơ kết học kỳ I và  tổng kết năm học.  

2. Các cuộc họp xét danh hiệu thi đua, khen thưởng được coi là hợp lệ, khi có ít nhất 2/3 
tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoặc thành viên của Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng đơn vị tham dự. 

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong công tác thi đua, khen 
thưởng. 

1.Ban chấp hành công đoàn trường và tổ trưởng các tổ KHTN, KHXH có trách nhiệm 
thường xuyên tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng; phổ biến, nêu gương các điển 
hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua; đấu tranh, phê phán 
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các hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

2.Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng chịu trách nhiệm về 
tính chính xác của hồ sơ đề nghị lên cấp trên. 

3. Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường có trách nhiệm tổ chức bình xét thi đua ,
tổng hợp kết quả thi đua trình cấp có thẩm quyền khen thưởng ,công khai kết quả bình xét 
thi đua . 

 

Chương II: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA 
Điều  5 : Chất lượng ( 30 điểm) 
 1.1 Chất lương giảng dạy: 10 điểm   
            - Căn cứ đánh giá:Căn cứ xếp loại các tiết dự giờ của BGH, tổ trưởng CM;   xếp loại 
các tiết Hội giảng, Thanh tra để cho điểm:  

+ Loại tốt  :   8  - 10 điểm 
+ Loại khá :  6,5 - < 8 điểm 
+ Loại TB  :  5 - < 6,5  điểm 
+ Loại yếu  : 5 điểm 

 1.2 Chất lượng KSCL đại trà: 20 điểm  
      -   Căn cứ vào kết quả kiểm tra chất lượng HS từng giai đoạn 

+ Mức I    : 17 - 20 điểm 
+ Mức II  : 15 - < 17 điểm  
+ Mức III : 10  - < 15 điểm  
+ Mức IV : < 10 điểm 

a) Giáo viên dạy  lớp D : Phải đạt cả ba tiêu chí sau : 
 

Mức 
TC 1 TC 2 TC 3 

%  TB trở lên % Khá trở lên % Giỏi 
I 100 75 15 

II 95-99,9 70-74,9 10 

 
                     (Nếu  chỉ đạt 1 trong 2 tiêu chí 1, 2 thì hạ 1 mức) 
 

STT HỌ VÀ TÊN GV MÔN LỚP ĐIỂM GIAO GHI CHÚ 

1 Nguyễn Thị Khuyên Ngữ Văn 
6D 100%   ( 75%) 

  
2 Phạm Thị Thìn Toán   
3 Nguyễn Thị Thủy Tiếng Anh   
4 Nguyễn Thị Thanh Thu Ngữ Văn 

7D 100%   ( 75%) 
  

5 Nguyễn Thị Kim Huế Toán   
6 Nguyễn Thị Thủy Tiếng Anh   
7 Hoàng Thị Yến Ngữ Văn 

8D 100% (75%) 

  
8 Phạm Thị Thuỷ Toán   
9 Nguyễn Văn Quang Tiếng Anh   

10 Lưu Thị Phương Vật Lý   
11 Nguyễn Thị Tươi Hóa học   
12 Đinh Viết Chương Sinh học   
13 Đặng Thị Hồng Lịch Sử   
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14 Nguyễn Duy Phú Địa Lý   
15 Nguyễn Thị Lý GDCD   
16 Nguyễn Thị Xoan Ngữ Văn 

9D 100% (75%) 

  
17 Đỗ Trọng Thái Toán   
18 Trần Thị Minh Nguyệt Tiếng Anh   
19 Lưu Thị Phương Vật Lý   
20 Tô Duy Thuận Hóa học   
21 Trần Thị Vân Sinh học   
22 Đoàn Thị Kiều Oanh Lịch Sử   
23 Nguyễn Thị Khuyên Địa Lý   
24 Nguyễn Thị Xoan GDCD   

 
b) Giáo viên dạy  Văn Toán Anh các lớp  còn lại:  

   Điểm giao  lớp thứ 1 = Điểm TB của trường xếp thứ  8 - 11 trong huyện.  
   Điểm giao  lớp thứ 2 = Điểm TB của trường xếp thứ  12 (Lớp 6 thứ 13) trong huyện. 
   Điểm giao  lớp thứ 3 = Điểm TB của trường xếp thứ  13 - 14 trong huyện. 
   Điểm các lớp E = Điểm TB của trường xếp thứ 16 trong huyện. 

c) Giáo viên dạy  các môn ít giờ các lớp  còn lại:  
- Điểm giao các lớp = Điểm TB của trường xếp thứ  12 trong huyện. 

 
Cụ thể như sau: 
 

STT HỌ VÀ TÊN GV MÔN LỚP 
Điểm TB 

năm 
trước 

Xếp thứ Ghi chú 

1 Trịnh Lan Phương 

Ngữ Văn 6 

6A  13  

2 Nguyễn Thị Hà 6B  13  

3 Vũ Thị Tin 6C  13  

4 Đoàn Thị The 6E  13  

5 Nguyễn Thị Xoan 

Ngữ Văn 7 

7A 6.91 11  

6 Nguyễn Thị Hà 7B 6.45 13  

7 Đoàn Thị Kiều Oanh 7C 6.94 11  

8 Vũ Thị Tin 7E 5,40 16  

9 Nguyễn Thị Khuyên 

Ngữ Văn 8  

8A 6.15 11  

10 Đoàn Thị The 8B 6.20 11  

11 Đoàn Thị Kiều Oanh 8C 5.83 12  

12 Nguyễn Thị Nguyệt 8E 5,54 16  

13 Nguyễn Thị Nguyệt 

Ngữ Văn 9 

9A 5.76 11  

14 Nguyễn Duy Phú 9B 6.58 8  

15 Hoàng Thị Yến 9C 5.77 11  

16 Nguyễn Thị Thanh Thu 9E 5,26 16  

17 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Toán 6 6A  13  
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18 Đỗ Duy Hà 6B  13  

19 Nguyễn Thị Hằng 6C  13  

20 Lưu Thị Mai 6E  13  

21 Đỗ Duy Hà  

Toán 7 

7A 6.68 13  

22 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh 7B 7.11 11  

23 Đinh Thị Trang 7C 7.22 11  

24 Tô Thị Ánh Nguyệt 7E 4,55 16  

25 Nguyễn Thị Hằng 

Toán 8 

8A 5.97 11  

26 Đinh Thị Trang 8B 6.14 11  

27 Tô Thị Ánh Nguyệt 8C 4.95 13  

28 Lưu Thị Mai 8E 4,66 16  

29 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh 

Toán 9 

9A 7.32 11  

30 Phạm Thị Thủy 9B 6.17 13  

31 Nguyễn Thị Kim Huế 9C 7.34 11  

32 Phạm Thị Thìn 9E 4,76 16  

33 Nguyễn Văn Quang 

Anh 6 

6A  13  

34 Nguyễn Văn Quang 6B  13  

35 Nguyễn Thị Thủy 6C  13  

36 Nguyễn Thị Thủy 6E  13  

37 Nguyễn Thị Thủy 

Anh 7 

7A 3.45 11  

38 Nguyễn Văn Quang 7B 3.74 12  

39 Nguyễn Thị Thủy 7C 3.40 11  

40 Nguyễn Văn Quang 7E 3,05 16  

41 Trần Thị Minh Nguyệt 

Anh 8 

8A 4.54 11  

42 Trần Thị Minh Nguyệt 8B 4.63 11  

43 Trần Thị Minh Nguyệt 8C 4.02 13  

44 Trần Thị Minh Nguyệt 8E 3,03 16  

45 Đoàn Thị Hoài 

Anh 9 

9A 4.12 11  

46 Đoàn Thị Hoài 9B 4.03 11  

47 Đoàn Thị Hoài 9C 3.94 11  

48 Đoàn Thị Hoài 9E 2,65 16  

 
    *Thưởng vượt mức: ( Cứ vượt trên 0,2 điểm TB được tính 1 mức vượt) 

Điểm vượt mức với các môn – lớp D là : 7,5 điểm. 
Điểm vượt mức với các môn – lớp còn lại là : 

 Điểm giao + 0,2 điểm.. 
  Vượt 2,3,4,5,6,7….. mức. Thì mỗi mức cộng thêm 0,2 điểm 

* Lưu ý:     
1) Trường hợp GV  dạy nhiều  lớp: 

 - Điểm : Bằng điểm TB của tất cả các lớp GV dạy. 
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 - Thưởng : tính riêng từng lớp. 
2)GV dạy chéo môn :  

   + Điểm :  Chỉ tính điểm môn  chính . 
 (nếu môn chéo đạt mức yêu cầu thì chỉ thưởng,  không tính điểm thi đua) 

3) GV dạy TD tham dự KS HSGTDTT huyện : 
    + GV đạt mức 1 nếu có HS nắm trong top 4 của nội dung KS. 

4) GV không có môn thi  
  - Điểm = Điểm trung bình toàn tổ. 
d. Nhân viên tổ văn phòng : 
Điểm chất lượng của nhân viên tổ văn phòng được tính theo chất lượng, hiệu quả  
các công việc của nhân viên văn phòng được nhà trường phân công. 
 

Điều 6 : Hồ sơ chuyên môn ( 10 điểm) 
1 . Những căn cứ để chấm điểm  

- Căn cứ xếp loại qua kiểm tra giáo án hàng tháng của tổ chuyên môn 
- Căn cứ xếp loại qua kiểm tra hồ sơ chuyên môn định kỳ của chuyên môn  
- Căn cứ xếp loại qua kiểm tra của BGH “có báo trước hoặc kiểm tra đột xuất"  

2. Những yêu cầu và chấm điểm: 
- Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định : 5 điểm 
- Triển khai và cập nhật đầy đủ các nội dung  và ký duyệt đúng lịch : 5 điểm 
(Đối với cán bộ  GV làm công tác kiêm nhiệm Bí thư chi bộ, Chủ tịch hội đồng 

trường, Chủ tịch công đoàn,PCT CĐ, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Tổ trưởng,Tổ phó, 
TPT Đội, PTPT Đội,  Giáo viên CN :Có kế hoạch cụ thể.) 

- Không nộp hồ sơ : 0 đ 
- Nộp hồ sơ muộn : Trừ 3 - 5 đ 

3. Xếp loại:  
+ Loại tốt: Từ 8 đến 10 điểm 
+ Loại khá: Từ 6,5 đến dưới 8 điểm 
+ Loại TB: Từ 5 đến dưới 6,5 điểm 
+ Loại yếu: Dưới 5 điểm 

Lưu ý  
- Thiếu mỗi loại hồ sơ : - 1điểm 
- Không ký duyệt        : - 5 điểm  
- Không nộp hồ sơ      : - 10  điểm  
- Nộp muộn  2 ngày trở lên      : - 5 điểm 
 

Điều 7 :  Kỷ luật lao động(10 điểm) 
1.  Căn cứ để chấm điểm thi đua  

-Sổ trực của BGH  
-Sổ ghi biển bản SHCM  
-Sổ họp hội đồng. 

2. Yêu cầu và cách tính điểm 
- Thực hiện nghiêm túc ngày giờ công quy định, không vào muộn ra sớm, không đổi giờ. 
- Giáo viên nghỉ có giấy xin phép và được sự đồng ý của BGH.  
- Trừ điểm thi đua các trường hợp sau  :  
       +Giáo viên nghỉ có xin phép BGH và đã nhờ GV khác dạy thay : - 1điểm / 1 buổi. 

+Giáo viên nghỉ ốm từ ngày thứ 16 ngày đến  22 ngày : - 1điểm / 1 ngày   
( Giáo viên nghỉ trên 22 ngày trong năm thì không xếp loại thi đua cả năm.) 
+ Giáo viên nghỉ không xin phép BGH : - 5 điểm / 1 buổi. 
+ Giáo viên bỏ giờ : - 1điểm / 1 tiết 
+Giáo viên vào muộn ,ra sớm dưới 5 phút : - 1 điểm / 1 lần. 
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+ Giáo viên vào muộn , ra sớm từ 5 phút- 15 phút  : - 2 điểm /1 lần. 
+ Giáo viên vào muộn ,ra sớm trên 15 phút : - 2 điểm  / 1 lần 

(Tiết chào cờ, sinh hoạt lớp, hướng dẫn HS lao động của GVCN được tính như 1 tiết dạy.) 
        + Giáo viên nghỉ hôi họp ( Tổ CM, HĐ, ….) có phép từ 3 buổi trở lên   - 5 đ/lần.  
                     KP  – 5 đ/ lần. 
        + Giáo viên nghỉ coi, chấm thi có phép trừ 2 đ/ buổi. Không phép trừ 5 đ/ buổi. 
- Các trường hợp sau  không bị trừ điểm thi đua:  

+ Nữ CB - GV - NV chăm sóc con nhỏ ốm đau (đang nằm viện) được nghỉ 3 ngày  
+CB - GV - NV tổ chức đám cưới thì được nghỉ phép 3 ngày . 
+ CB - GV - NV có người thân qua đời (cha, mẹ, vợ, chồng, con,,,) được nghỉ 3 ngày  
+ CB - GV - NV ốm đau (nằm viện hoặc có giấy của cơ quan y tế cho nghỉ) từ 15 
ngày trở xuống thì không trừ điểm thi đua 
+Cán bộ - GV - NV được nhà trường hoặc cấp trên điều động đi công tác. 

3 .Xếp  loại :  
+ Mức I: Từ 8 đến 10 điểm 
+ Mức II: Từ 6,5 đến dưới 8 điểm 
+ Mức III: Từ 5 đến dưới 6,5 điểm 
+ Mức IV: Dưới 5 điểm 

Điều 8: Ý thức, trách nhiệm( 10 điểm ) 
1. Căn cứ để chấm điểm :  
- Căn cứ vào kết quả thanh tra kiểm tra nội bộ  và kiểm tra định kỳ của tổ chuyên môn . 
2. Các nhiệm vụ chuyên môn và cách chấm điểm 
- Thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình, không dồn ép, không cắt xén chương trình : 
2 điểm 
-Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm tra, đánh giá học sinh: 2 điểm 
- Sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, có ý thức làm thêm đồ dùng dạy học: 2 điểm 
- Dự đủ số giờ theo quy định đối với chức danh đang đảm nhiệm : 1 điểm 
- Thực hiện nghiêm túc dạy thêm, học thêm đúng quy định của nhà nước. Không tùy tiện tổ 
chức dạy thêm ngoài nhà trường : 1 điểm 
-Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo và các nhiệm vụ khác về chuyên môn: 2 
điểm 
- GV vi phạm quy chế coi thi, chấm thi : - 5 đ/lần. 
- GV không hoàn thành điểm học sinh trên sổ điêm điện tử, học bạ chậm gây ảnh 
hưởng đến GV khác, nhà trường trừ 1 đ/ ngày muộn. 
- GV không thực hiện nhiệm vụ do nhà trường, tổ CM giao : - 5 đ/ nhiệm vụ. Thực 
hiện chậm gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ nhà trường : - 3 đ/ nhiệm vụ. 
 
3.Xếp loại 

+ Mức I: Từ 8 đến 10 điểm 
+ Mức II: Từ 6,5 đến dưới 8 điểm 
+ Mức III: Từ 5 đến dưới 6,5 điểm 
+ Mức IV: Dưới 5 điểm 

Điều 9: Công tác duy trì sĩ số, PGGDXMC ( 10 điểm ) 
 - Giáo viên tham gia đầy đủ các hoạt động PCGD do nhà trường phân công : 
 + Có hiệu quả, đúng , đủ số liệu : 10 đ 
 + Còn sai số liệu : 8 điểm. 
 + Không hoàn thành nhiệm vụ : 5đ. 

- GV không làm công tác PCGD được phân công : 0 đ 

- GVCN có HS bỏ học : trừ 2 đ/ HS 
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Điều 10 :  Thực hiện các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, ngành, liên ngành, địa 
phương( 10 điểm)  
1. Căn cứ để chấm điểm  
- Căn cứ vào kết quả thực hiện các phong trào thi đua do ngành phát động. 
- Kết quả thực hiện các cuộc vận động  của Đảng , nhà nước , của ngành . 
2. Xếp loại 

+ Loại tốt  : Từ 8 đến 10 điểm 
+ Loại khá : Từ 6,5 đến dưới 8 điểm 
+ Loại TB : Từ 5 đến dưới 6,5 điểm 
+ Loại yếu : Dưới 5 điểm 

 
Điều 11: Cách đánh giá, xếp loại thi đua 
    1, Cách tính điểm theo giai đoạn : Điểm giai đoạn của mỗi cán bộ, GV, nhân viên là 
tổng điểm các mặt hoạt động trong từng giai đoạn. 
    2, Cách tính điểm năm học : Điểm cả năm học của mỗi cán bộ, GV, nhân viên là trung 
bình của 4 giai đoạn  trong năm học. 
    3, Điểm thưởng cả năm : Không quá 10 đ cho một GV. 
 Sau khi tính điểm trung bình  thi đua,ban thi đua cộng điểm thưởng vào tổng điểm 
của giáo viên . Cách  tính điểm thưởng như sau : 
 + CBQL : Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của được giao. 
 + Các giáo viên kiêm nhiệm chức vụ : BCH công đoàn, Tổ trưởng, tổ phó chuyên 
môn, Đoàn, Đội. 
 + GV tham gia các công tác khác ngoài PCCM được giao , có hiệu quả. 

+ GV có học sinh giỏi  cấp trường : + 1 điểm / 1 học  sinh đạt giải., 1,5 đ/HS giải ba, 
2 điểm /HS giải nhì, 3 đ/HS giải nhất. 
          + GV có học sinh giỏi  cấp huyện  :  + 2 điểm / 1 học  sinh đạt giải., 3 đ/HS giải ba, 4 
điểm /HS giải nhì, 5 đ/HS giải nhất. 
          + GV có học sinh giỏi  cấp tỉnh      :  + 5 điểm / 1 học  sinh đạt giải., 7 đ/HS giải ba, 8 
điểm /HS giải nhì, 10 đ/HS giải nhất. 
 + GV tham dự hội thi GV giỏi cấp huyện và đạt giải. 
 + GV tham dự các cuộc thi, các hoạt động phong trào do, cấp trên, địa phương, nhà 
trường tổ chức: + 3 điểm / cuộc thi. 
 Giải cấp huyện, tỉnh : Do SGD – PGD gửi kết quả về. 
 Giải cấp trường : Quy định như sau : 
 Chỉ tính giải đối với HS thuộc diện đăng kí chính thức. ( Mỗi môn – khối : 10 HS) 

- Giải nhất : Xếp thứ trong top 30 của huyện. 
- Giải nhì : Xếp thứ trong top 31 -  50 của huyện. 
- Giải ba : Xếp thứ trong top 51 -  70 của huyện. 
- Học sinh thuộc đội tuyển 2 thì hạ 1 bậc so với đội 1. Giải KK từ 9 đ trở lên. 

Giải ba : ( từ 71 – 90 của huyện), Giải nhì ( xt : 51 – 70 huyện), Giải nhất trong 
top 50 huyện. 
 

     4, Xếp loại thi đua  học kỳ  (cả năm): 
- Đặc biệt : GV tham dự hội thi cấp tỉnh trở lên và đạt giải – Đặc cách “ Chiến sỹ thi 
đua”. 
- Loại XS : Đạt điểm TBTĐ từ  điểm trở lên, Trong đó có các nội dung 1,2,3 nếu có đều đạt 
từ 8 điểm trở lên, không có nội dung nào dưới 8 điểm. 
- Loại khá: Đạt điểm TBTĐ từ 6,5 điểm trở lên, Trong đó các nội dung 1,2,3 nếu có đều đạt 
từ 6,5 điểm trở lên, không có nội dung nào dưới 6,5 điểm. 
- Loại TB: Đạt điểm TBTĐ từ 5 điểm trở lên, Trong đó các nội dung 1,2,3 nếu có đều đạt từ 
5 điểm trở lên, không có nội dung nào dưới 5 điểm. 
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- Loại yếu: Các trường hợp còn lại 
     5, Sử dụng kết quả xếp loại thi đua : 
- Việc xếp loại thi đua thường xuyên được thực hiện vào cuối mỗi kỳ, năm 
- Kết quả xếp loại thi đua được sử dụng để xét tặng các danh hiệu thi đua đã đăng ký, 

CHƯƠNG III 

DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA 

Điều 11. Các danh hiệu thi đua cá nhân  

 Đối với cá nhân gồm: “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

1.Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các 

tiêu chuẩn sau: 

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; 

b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự 

lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua; 

c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; 

d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh. 

2.Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Là “Lao động tiên tiến” , Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp 
tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu 
quả công tác ,hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan công nhận. 

b) Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên. 

c) Giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng được 01 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các 
kỳ thi cấp tỉnh.  

Điều 12. Các danh hiệu thi đua tập thể  

Đối với tập thể gồm : “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc. 

1.Đề nghị khen “Tập thể lao động tiên tiến”: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của tổ 
theo quy định và có ít nhất 70 % số thành viên của tổ đạt LĐTT . 

2.Đề nghị khen “Tập thể lao động xuất sắc “: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của tổ 
theo quy định và có 100 % số thành viên của tổ đạt lao động tiên tiến . 

3. Các danh hiệu thi đua được xét tặng hàng năm vào thời điểm kết thúc năm học. 

CHƯƠNG IV 

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

Điều 13. Các hình thức khen thưởng 

 Các hình thức khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Bằng khen Bộ trưởng, Kỷ niệm 
chương “Vì sự nghiệp giáo dục”. 
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Việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” quy định sau: Cá nhân có thời gian 
công tác trong ngành Giáo dục đủ 25 năm trở lên đối với nam và đủ 20 năm trở lên đối với 
nữ, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

 Điều 14: Tổ chuyên môn 
- Các chuyên môn tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân ngay đầu năm 
học. 
 - Cuối năm học các tổ khối chuyên môn căn cứ vào danh sách đăng kí thi đua của tổ khối, 
căn cứ kết quả xếp loại thi đua cuối năm, căn cứ các tiêu chuẩn quy định cho từng danh 
hiệu, tiến hành bình xét, bỏ phiếu tín nhiệm CSTĐ và gửi biên bản (kèm theo bản thành tích 
và sáng kiến kinh nghiệm) lên hội đồng thi đua khen thưởng, 
 
Điều 15:  Hội đồng thi đua khen thưởng 
- Hội đồng thi đua nhà trường căn cứ vào kết quả thi đua các tổ tiến hành xét từng trường 
hợp và làm hồ sơ đề nghị hội đồng thi đua ngành GD huyện công nhận các DHTĐ tập thể 
và cá nhân của nhà trường. 
- Công khai kết quả bình xét thi đua . 
 
 Điều 16 : Hiệu lực thi hành  
Quy chế thi đua nội bộ này có hiệu lực kể từ ngày hội nghị CN – VC được thông qua, 
 
     TM BCH CÔNG ĐOÀN                  TM BAN GIÁM HIỆU                 
               CHỦ TỊCH                                                             HIỆU TRƯỞNG                                       
 
 
 
 
 
 
                  Phạm Thị Thìn                                                              Phạm Đức Đoán                  


