
Tiêu chí, điểm chuẩn “Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng” năm học 

2022-2023 (mức điểm tối đa 100 điểm) 

(Kèm theo Công văn số      /PGDĐT-TĐKT ngày      /10/2022 của Phòng GD&ĐT) 
 

STT Nội dung thi đua 
Điểm 

chuẩn 

1. 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng: 
25 điểm 

1.1. Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng. 5 điểm 

1.2. 

Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của UBND thành phố, chỉ đạo của 

Phòng GD&ĐT và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục 

và Đào tạo về công tác thi đua, khen thưởng. 

2 điểm 

1.3. 
Ban hành quy chế hoặc quy định (hướng dẫn) về công tác thi đua, 

khen thưởng của cơ quan, đơn vị (kịp thời, đúng quy định). 
4 điểm 

1.4. 
Ban hành quyết định thành lập hoặc kiện toàn Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng của đơn vị. 
2 điểm 

1.5. 
Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của 

đơn vị. 
4 điểm 

1.6. 
Ban hành quyết định thành lập hoặc kiện toàn Hội đồng sáng kiến của 

đơn vị. 
2 điểm 

1.7. Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến của đơn vị. 2 điểm 

1.8. 
Ban hành quyết định phân công viên chức, người lao động kiêm 

nhiệm công tác thi đua, khen thưởng. 
2 điểm 

1.9. 

Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị liên quan đến công 

tác thi đua, khen thưởng do cấp trên tổ chức (đầy đủ, đúng thành 

phần). 

2 điểm 

2. Tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua: 45 điểm 

2.1. 

Ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện tốt phong trào thi đua 

do các cấp, các ngành phát động (Có kế hoạch phát động phong 

trào thi đua, có sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời) 

15 điểm  

2.2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua  30 điểm 

2.2.1. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên 15 điểm 

2.2.1.1 Xây dựng trường học TM dạy học song ngữ 8 điểm 

- Thu không dùng tiền mặt 2 điểm 

- Hồ sơ điện tử giáo dục và ký số SmartCA 2 điểm 

- 
Xây dựng kho học liệu: bài giảng elearning, thiết bị đồ dùng dạy học 

số  
2 điểm 

- Dạy học song ngữ 2 điểm 

2.2.1.2 Phong trào sạch -xanh-sáng-đẹp-an toàn 5 điểm 

2.2.1.3 Công tác sáng kiến cấp thành phố, cấp tỉnh trở lên 2 điểm 



2.2.2. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo từng cấp học 15 điểm 

2.2.2.1 Cấp học mầm non  

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố  2,5 điểm 

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh  2,5 điểm 

- Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố  2,5 điểm 

- Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trở lên  2,5 điểm 

- 
Phong trào mỗi trường 01 công trình chào mừng Kỷ niệm 40 năm 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 
2 điểm 

- 
Tham gia viết bài về chủ đề “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” do Thành ủy tổ chức. 
1,5 điểm 

- Hội thi nét đẹp Công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức 1,5 điểm 

2.2.2.2 Cấp tiểu học  

- Cuộc thi hùng biện song ngữ Anh-Việt  1,5 điểm 

- Hội thi "kỹ năng đánh máy tính nhanh sử dụng 10 ngón tay"  1,5 điểm 

- Tham gia An toàn giao thông  1 điểm 

- Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên cấp thành phố  1,5 điểm 

- Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên cấp tỉnh trở lên  1,5 điểm 

- Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố  1,5 điểm 

- Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trở lên  1,5 điểm 

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố  2 điểm 

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh  2 điểm 

- Cuộc thi robotis  1 điểm 

2.2.2.3 Cấp THCS  

- Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố 1,5 điểm 

- Thi  học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh 1,5 điểm 

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2 điểm 

- Thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố 1 điểm 

- Thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 1 điểm 

- Thi tuyển sinh lớp 10  2 điểm 

- Thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai 0,5 điểm 

- Thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thành phố 0,5 điểm 

- Thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh 1 điểm 

- Thi "kỹ năng đánh máy tính nhanh sử dụng 10 ngón tay" 1 điểm 

- Thi Olympic 19.6 1 điểm 

- Thi hùng biện song ngữ Anh-Việt 1 điểm 

- Cuộc thi robotis  1 điểm 

3. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến: 5 điểm 

3.1. 
Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc phát hiện và nhân rộng 

các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến năm. 
3 điểm 

3.2. 
Thực hiện tốt việc phát hiện, lựa chọn và công nhận mô hình tiêu 

biểu, điển hình tiên tiến cấp cơ sở. 
2 điểm 



4. Viết bài được đăng lên trang web của Phòng GD&ĐT: 5 điểm 

 Mỗi bài viết được đăng lên trang web 0,5 điểm 

5. Công tác khen thưởng: 10 điểm 

5.1. Trình hồ sơ đề nghị khen thưởng các cấp đúng thời gian quy định. 5 điểm 

5.2. 
Viết báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng các cấp đúng nội dung 

hướng dẫn (không bị trả lại) 
5 điểm 

6. 

Chế độ thông tin báo cáo: 

Nộp báo cáo định kỳ, đột xuất đầy đủ, đúng hạn, tham gia đầy đủ các 

buổi hội họp, tập huấn... theo quy định. (Mỗi nội dung không đúng 

thời gian quy định trừ 2 điểm/1 nội dung, tổng số điểm trừ không quá 

10 điểm. Không thực hiện 1 nội dung trừ buổi hội họp, tập huấn... 

theo quy định. (Mỗi nội dung không đúng thời gian quy định trừ 2 

điểm/1 nội dung, tổng số điểm trừ không quá 10 điểm. Không thực 

hiện 1 nội dung trừ 5 điểm. 

10 điểm 
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