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Kết quả xét thi đua, khen thưởng 

đối với cá nhân các trường THPT và trực thuộc 
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Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Qui định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND, ngày 08/02/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-

UBND, ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-SGDĐT ngày 17/3/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị trực thuộc Sở;  

Căn cứ kết quả của Hội đồng Thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), 

 Sở GDĐT thông báo đến Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc; Hiệu 

trưởng trường TH, THCS&THPT iSCHOOL Sóc Trăng, kết quả xét TĐKT đối với 

cá nhân năm học 2020-20211 (kèm theo danh sách), cụ thể như sau: 

 1. Danh hiệu Lao động tiên tiến 

a) Hồ sơ đề nghị 

- Tổng số đơn vị đề nghị: 42, trong đó: công lập là 41, ngoài công lập là 01. 

 - Tổng số cá nhân đề nghị và đủ điều kiện: 2.607 (tăng 18 người so với năm 

học 2019-2020). 

- Vậy, Thường trực Hội đồng đề nghị đưa vào danh sách bỏ phiếu bình chọn 

danh hiệu LĐTT là 2.607 cá nhân đủ điều kiện. 

b) Kết quả: Tổng số cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến là 

2.607/2.667. 

2. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 

 a) Hồ sơ đề nghị 

- Tổng số đơn vị đề nghị: 42, trong đó: công lập là 41, ngoài công lập là 01. 

 - Tổng số cá nhân đề nghị và đủ điều kiện: 379 người (tăng 06 người so với 

năm học 2019-2020). 

 
1 Các kết quả của Thông bào này là kết quả bình chọn của Hội đồng TĐKT Sở GD&ĐT xét 

TĐKT các đơn vị trực thuộc. 
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- Vậy, Thường trực Hội đồng đề nghị đưa vào danh sách bỏ phiếu bình chọn 

danh hiệu CSTĐCS là 379/2.607 số cá nhân đủ điều kiện đề nghị danh hiệu “Lao 

động tiên tiến”, tỷ lệ 14,54%. 

b) Kết quả: Tổng số cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 

sở là 379/379.  

3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh” 

a) Hồ sơ đề nghị 

- Tổng số đơn vị công lập đề nghị: 10. 

 - Tổng số cá nhân đề nghị và đủ điều kiện: 15 người. 

- Vậy, Thường trực Hội đồng đề nghị đưa vào danh sách bỏ phiếu bình chọn 

danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh là 15 cá nhân đủ điều kiện. 

 b) Kết quả: Tổng số cá nhân được đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi 

đua tỉnh là 15/15. 

4. Bằng khen UBND tỉnh khen thường niên 

a) Hồ sơ đề nghị 

- Tổng số đơn vị đề nghị: 40, trong đó: công lập là 39, ngoài công lập là 01. 

 - Tổng số cá nhân đề nghị: 161 (giảm 38 người so với năm học 2019-2020). 

Trong đó: 

+ Đủ điều kiện: 159. 

+ Không đủ điều kiện: 02 CBQL, do kết quả đánh giá viên chức năm học 

2019-2020 là “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” (Quyết định số 799/QĐ-SGDĐT ngày 

09/7/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo). 

- Vậy, Thường trực Hội đồng đề nghị đưa vào danh sách bỏ phiếu bình chọn 

Bằng khen UBND tỉnh là 159/335 số cá nhân đủ điều kiện, tỷ lệ 47,46%. 

b) Kết quả: Tổng số cá nhân được đề nghị tặng bằng khen UBND tỉnh là 

158/159. Có 01 trường hợp không đạt do tỷ lệ phiếu tán thành của Hội đồng dưới 

60%. 

4. Bằng khen UBND tỉnh khen cho giáo viên trực tiếp hướng dẫn học sinh 

đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia 

a) Hồ sơ:  

- Tổng số đơn vị công lập đề nghị: 15. 

 - Tổng số cá nhân đề nghị và đủ điều kiện: 26 người. Trong đó: 

 + Giáo viên trực tiếp hướng dẫn học sinh đạt giải Nhất cấp tỉnh: 20 giáo viên 

(cấp THPT 19, cấp THCS 01). Ngoài ra, có 01 giáo viên (Thạch Khem) Trường 

THCS và THPT DTNT Vĩnh Châu, hướng dẫn học sinh đạt giải Nhất môn Khmer 

ngữ, đã được UBND thị xã Vĩnh Châu trình UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

+ Giáo viên trực tiếp hướng dẫn học sinh đạt giải Ba, giải Khuyến khích cấp 

quốc gia: 06 giáo viên. 



3 

 

- Vậy, Thường trực Hội đồng đề nghị đưa vào danh sách bỏ phiếu bình chọn 

Bằng khen UBND tỉnh là 26 cá nhân đủ điều kiện. 

b) Kết quả: có 26/26 giáo viên được đề nghị tặng bằng khen UBND tỉnh, 

hướng dẫn học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh; giải ba, giải khuyến khích cấp quốc gia. 

 5. Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 a) Hồ sơ 

Tổng số đơn vị đề nghị: 34, trong đó: trường THPT công lập 33, trường 

THPT ngoài công lập 01. 

 - Tổng số cá nhân đề nghị: 126 người. Trong đó: 

+ Đủ điều kiện: 125 người. 

+ Không đủ điều kiện: 01 người của Trường THPT Phú Tâm, do năm học 

2019-2020, giáo viên này công tác ở Trường THPT Thuận Hòa và được đánh giá là 

“Hoàn thành tốt nhiệm vụ” (Quyết định số 120/QĐ-THPTTH ngày 18/7/2020 của 

Hiệu trưởng Trường THPT Thuận Hòa về công nhận kết quả đánh giá và phân loại 

công chức, viên chức năm học 2019-2020). 

- Vậy, Thường trực Hội đồng đề nghị đưa vào danh sách bỏ phiếu bình chọn 

Bằng khen Bộ GD&ĐT là 125 cá nhân đủ điều kiện. 

b) Kết quả: có 125/125 cá nhân được đề nghị tặng bằng khen Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

6. Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Đề nghị tặng Giấy khen đối với giáo viên và học sinh tham dự Cuộc thi 

nghiên cứu Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2020-2021 tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế (Quyết định số 296/QĐ-SGDĐT ngày 18/3/2021). Tổng số cá nhân đề 

nghị: 03 người. Trong đó: 02 học sinh và 01 giáo viên. 

- Vậy, Thường trực Hội đồng đề nghị đưa vào danh sách bỏ phiếu bình chọn 

Giấy khen Sở GD&ĐT là 03 cá nhân đủ điều kiện. 

- Kết quả: Có 03/03 cá nhân được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng 

giấy khen. 

 Nhìn chung, các đơn vị đều gửi báo cáo, hồ sơ đầy đủ về Văn phòng Sở 

GDĐT. Năm học này, các đơn vị tổ chức xét thi đua tại đơn vị (rà soát các tiêu 

chuẩn, điều kiện xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng) ít sai sót hơn 

so với các năm học trước, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy để năm học sau 

không còn trường hợp nào sai sót. Tuy nhiên, các báo cáo thành tích vẫn còn sai sót 

nhiều (viết không đúng mẫu, không đầy đủ nội dung theo hướng dẫn, còn lẫn lộn 

khi liệt kê các danh hiệu và hình thức khen thưởng, không đóng dấu...). 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo kết quả này 

đến toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường; rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu 

sót để việc xét TĐKT đúng đối tượng, đúng thực chất.  

* Lưu ý: Đề nghị các đơn vị rà soát lại danh sách danh hiệu Lao động tiên 

tiến và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen UBND tỉnh, Bằng khen Bộ 

GD&ĐT để tránh sai sót khi in giấy chứng nhận, bao gồm: giới, họ và tên, chức vụ. 



4 

 

Thời gian phản hồi về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 

23/7/2021./. 

 

Nơi nhận:                                                                          
- Trường THPT và trực thuộc; 

- Trường TH, THCS&THPT iSCHOOL 

Sóc Trăng; 

- Giám đốc và các PGĐ; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Mười 
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