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UBND HUYỆN TÂN HỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG TIỂU HỌC AN PHƢỚC 1                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  192 /QĐ-THAP1 

 

            Tân Hồng, ngày  28  tháng 10 năm 2021 

 QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành tiêu chí thi đua trƣờng Tiểu học An Phƣớc 1                                            

năm học 2021-2022 

 

                            HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TIỂU HỌC AN PHƢỚC 1 

 

  Caên cöù quyeát ñònh soá 181/QÑ-UBND, ngaøy 28 thaùng 12 naêm 2006 cuûa 

UBND huyeän Taân Hoàng veà vieäc thaønh laäp tröôøng TH  An Phước 1ù. 

         Căn cứ Quyết định số: 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ 

máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục; 

Căn cứ vào nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức ngày 26 /10/2021 của 

trường TH An Phước 1. 

 

QUYẾT ĐỊNH : 

 

Điều 1. Nay ban hành tiêu chí thi đua trường Tiểu học An Phước 1 năm học 

2021-2022.  

                         (Kèm theo tiêu chí thi đua). 

Điều 2: Tập thể CB-VC trong đơn vị chấp hành và thực hiện những nội 

dung trong tiêu chí nhà trường đề ra. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tất cả CB-VC trong đơn vị trường chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này ./. 

 

Nơi nhận:                                               HIỆU TRƢỞNG 

- Như Điều 3;                                                                                      

- Lưu VT.      

 

 

                 

     Trần Mạnh Hùng 
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UBND HUYỆN TÂN HỒNG 

TRƢỜNG TIỂU HỌC AN PHƢỚC 1 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA 

Năm học 2021 – 2022 

(Ban hành kèm theo quyết định số   192  /QĐ-THAP1 ngày    tháng 10 năm 2021 

về việc ban hành tiêu chí thi đua năm học 2021-2022) 

   

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ THI ĐUA 
 

1. Công tác thi đua, khen thưởng phải nhằm tạo động lực khuyến khích các 

tập thể, các cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua “Dạy tốt- 

Học tốt”, năng động, lao động sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đơn vị; 

2. Thi đua tự nguyện, tự giác, công khai, đảm bảo tính công bằng; đảm bảo 

tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;  

3. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả của phong 

trào thi đua; cá nhân tập thể tham gia phong trào thi đua phải có đăng kí thi đua, 

xác định mục tiêu thi đua, chỉ tiêu thi đua; trường hợp không đăng kí thi đua sẽ 

không được xem xét, công nhận các danh hiệu trong các phong trào thi đua thường 

xuyên; 

4. Việc khen thưởng phải đảm bảo tính chính xác, công bằng, công khai, dân 

chủ và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của các tập thể và cá 

nhân; coi trọng chất lượng theo tiêu chuẩn, không gò ép để đạt số lượng; 

5. Đối với các cá nhân, phải đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong năm 

học mới được bình chọn, đề nghị các danh hiệu và hình thức khen thưởng cao hơn; 

6. Đối tượng nghỉ thai sản theo chế độ qui định của nhà nước vẫn được tính 

để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 

7. Đối với các cá nhân thuyên chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm 

xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” trên cơ sở có ý kiến nhận xét của 

đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên); 

8. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho các trường hợp sau: 

Không đăng kí thi đua; mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 15 ngày làm 

việc trở lên; bị xử phạt hành chính; bị kiểm điểm, kỉ luật từ khiển trách trở lên; 

9. Trong một năm học, tập thể và cá nhân có thể đề nghị khen thưởng với 

các hình thức khác nhau, nhưng mỗi cấp chỉ được đề nghị một danh hiệu hoặc một 

hình thức khen thưởng; 

10. Qui định về việc bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: tập 

thể, cá nhân có đăng kí thi đua, đạt thành tích và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng khi kết thúc năm học và được tiến hành theo trình tự: Bình xét 

danh hiệu thi đua trước, hình thức khen thưởng theo thứ tự từ thấp đến cao (danh 

hiệu LĐTT, CSTĐ cơ sở, CSTĐ cấp tỉnh, CSTĐ toàn quốc đối với cá nhân; hình 

thức khen thưởng Giấy khen, Bằng khen của UBND Tỉnh, Bằng khen của Thủ 

tướng chính phủ, Huân chương) 
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11. Khen thưởng danh hiệu từ CSTĐ cấp cơ sở trở lên phải đạt đề tài SKKN 

cấp huyện. 

12. Khen cấp tỉnh (đạt theo nội dung 11) và có tham gia phong trào đạt cấp 

tỉnh. 

                                             TIÊU CHÍ ĐIỀU KIỆN 

 

I 
XÉT TẶNG  

DANH HIỆU LĐTT 

XÉT TẶNG            

 DANH HIỆU CSTĐ CƠ 

SỞ TRỞ LÊN 

Ghi 

chú 

1 

Xếp loại chuẩn nghề nghiệp mức đạt trở 

lên 

Xếp loại công chức mức Hoàn thành 

Tốt trở lên 

Xếp loại chuẩn nghề nghiệp 

đạt Khá trở lên 

Xếp loại công chức mức 

Hoàn thành Tốt trở lên 

 

2 
 Có đề tài SKKN, NCKH đạt 

cấp huyện. 
 

3 

Chất lượng đại trà cao hơn mặt bằng 

chung nhà trường 

(Riêng Khối lớp 1 giảm hơn các lớp 

khác 5% đối với học sinh mới tuyển ) 

Chất lượng đạt 100%. 

 

4 
Tham gia đầy đủ các phong trào nhà 

trường tổ chức 

Tham gia đầy đủ các phong 

trào nhà trường tổ chức 
 

5 
Không bị xử lý kỷ luật dưới bất kỳ hình 

thức nào. 

Không bị xử lý kỷ luật dưới 

bất kỳ hình thức nào. 
 

6 
Đảm bảo ngày giờ công theo quy định Đảm bảo ngày giờ công theo 

quy định 
 

7 

Không bị Hiệu trưởng nhắc nhở 03 lần/ 

năm học về công tác báo cáo hoặc công 

việc được phân công. 

Không bị Hiệu trưởng nhắc 

nhở 03 lần/ năm học về công 

tác báo cáo hoặc công việc 

được phân công. 

 

8 
Hoàn thành Tốt mọi công việc được 

giao, phân công. 

Hoàn thành Tốt mọi công 

việc được giao, phân công. 
 

Lưu ý: (Năm học 2021-2022 không phải đăng ký thi đua trước mà đến cuối năm 

căn cứ mức độ đạt và hoàn thành nhiệm vụ để xét) 

CÁCH ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM 

A.  PHẦN THỨ NHẤT 

 Nội dung cho GV chủ nhiệm, GV bộ môn, GV dạy chuyên, GV kiêm nhiệm, 

TPT Đội 

 

I 
Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống 

(100 điểm) 
Nguyên tắc trừ điểm 

Điểm 

chuẩn 

1 

Chấp hành chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, các cuộc vận động, quy chế của 

ngành, của đơn vị.  

Vi phạm: Không xếp loại 

thi đua. Có đơn thƣa 

vƣợt cấp không xét thi 

đua. 

15 
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2 

Gương mẫu trong lối sống, có tinh thần 

đoàn kết xây dựng nội bộ tốt. Không 

chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội 

bộ. 

Vi phạm: Không xếp loại 

thi đua. 
15 

3 

Sinh hoạt gia đình lành mạnh, giản dị, 

tiết kiệm, gia đình đạt chuẩn văn hóa; 

gia đình học tập; không vi phạm chuẩn 

mực, đạo đức nhà giáo. 

Vi phạm: Trừ 5đ/trường 

hợp. 
15 

4 

Không có rượu, bia trong người khi lên 

lớp, đi làm việc và không sử dụng điện 

thoại trong giờ lên lớp, hội họp.  

Vi phạm: Trừ 5đ/lần.  

15 

5 

Trang phục thực hiện đúng nội quy, quy 

định (Quy định cụ thể trong năm học 

2021-2022) 

Vi phạm: Trừ 5đ/lần. 

10 

6 

Hội, họp, sinh hoạt chuyên đề, dự giờ 

đầy đủ, đúng giờ qui định (Thời gian 

được tính lúc bắt đầu công việc).    

- Vắng KP: Trừ 5đ/lần 

- Đi trễ, về sớm (không xin 

phép chủ trì phiên họp): 

Trừ 3đ/lần. 

 

10 

7 
Tôn trọng nhân cách mọi người (Đồng 

nghiệp, phụ huynh, học sinh ...) 

- Vi phạm: Trừ 5đ/lần 
10 

8 
Chấp hành tốt luật giao thông, luật hôn 

nhân gia đình. 

- Vi phạm: Không xét thi 

đua. 
10 

II 

Thực hiện qui chế chuyên môn và 

nghiệp vụ tay nghề 

(100 điểm) 

Nguyên tắc trừ điểm 
Điểm 

chuẩn 

1 

Thực hiện nghiêm túc ngày, giờ công 

lao động (Được nghỉ dạy 3 ngày 

phép/năm kể cả ngày tham gia các 

phong trào không trừ điểm);  

 

 

 

Tham gia đầy đủ, tích cực và thực hiện 

tốt các phong trào trong nhà trường (PT 

lao động, TDTT, PCGD_XMC, Đoàn 

Đội), của địa phương và của ngành.  

 - Nghỉ quá 1 ngày phép 

trừ 2 điểm. Nghỉ không 

phép trừ 10 điểm/lần, nghỉ 

từ 3 ngày trở lên không 

phép bị kỉ luật và không 

xét thi đua. Vào trễ, ra 

sớm: Trừ 2đ/lần 

- Không gia phong trào: 

Trừ 5 đ/lần/phong trào;  
 

20 

2 

Có đầy đủ hồ sơ theo quy định, sạch 

đẹp, cập nhật đầy đủ nội dung: KH 

giảng dạy, KH bài học (giáo án), sổ 

theo dõi CL giáo dục, sổ dự giờ, sổ ghi 

chép chuyên môn, sổ họp, KH phụ đạo 

HS chưa đủ chuẩn KT-KN, bồi dưỡng 

học sinh năng khiếu, …. 

- Kiểm tra không đạt yêu 

cầu, bị nhắc nhở: Trừ 4 

đ/lần. 

- Nộp trể trừ 2 điểm/lần. 

Không nộp hồ sơ trừ 10 

điểm/lần. 

- Ghi thiếu, sai: Trừ 2đ/lần 

20 
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- Dự giờ không đủ số tiết 

quy định. Mỗi tiết trừ 4 

điểm. 
 

3 

- Sử dụng đồ dùng dạy học thường 

xuyên theo KH bài học (giáo án).  

 

 

- Giảng dạy không có ĐD: 

Trừ 3đ/lần. Không mượn 

ĐD trừ 5 điểm/HK. 
 

20 

4 

Dự giờ đồng nghiệp đúng quy định      

(9 tiết/năm học). 

Vi phạm: Thiếu 1 tiết trừ 3 

điểm. 

 

10 

5 

Chất lượng giáo dục cuối năm đạt theo 

Nghị quyết Hội nghị CC, VC. 

  

Đạt tỉ lệ % mặt bằng 

chung toàn trường  

(Xem xét trừ HS cá biệt) 

10 

6 

Lên Kế hoạch, nộp báo cáo, nộp đề 

kiểm tra, đúng thời gian, số liệu chính 

xác, đầy đủ 

- Không thực hiện: Không 

xét thi đua. 

-Thực hiện trễ: Trừ 2đ/lần 

10 

7 

Có sáng kiến kinh nghiệm  giải pháp đạt 

cấp trường trở lên. 

Cấp trường : 5 điểm 

Cấp huyện :10 điểm 

(Cộng điểm cấp cao hơn) 

10 

III    Công tác kiêm nhiệm (30 điểm) Nguyên tắc trừ điểm 
Điểm 

chuẩn 

1 Có đầy đủ các loại hồ sơ theo qui định - Không đủ: Trừ 5đ/sổ 10 

2 

Có kế hoạch tuần, tháng, năm và ghi 

chép và dán đầy đủ trên bảng kế hoạch 

- Không đủ: Trừ 5đ/trường 

hợp. 

- Trễ: Trừ 3đ/lần bị nhắc 

nhở. 

10 

3 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tổ chức, đoàn thể kiêm nhiệm phải đạt 

mức Hoàn thành Tốt trở lên. 

- Không hoàn thành: Trừ  

5đ/lần 

- Bị nhắc nhở: Trừ 5đ/lần 

10 

IV Công tác chủ nhiệm (40 điểm) Nguyên tắc trừ điểm 
Điểm 

chuẩn 

1 

Sổ chủ nhiệm ghi đầy đủ nội dung theo 

yêu cầu, cập nhật ngày nghỉ học sinh 

chính xác, kịp thời, có đầy đủ các loại 

sổ theo qui định. 

- Vi phạm: Trừ 

2đ/lần/trường hợp 
10 

2 

Bảo đảm sĩ số học sinh theo Hội nghị 

CC, VC hàng năm. 

-Nghỉ vượt mỗi  1em trừ 

1đ  

* nếu HS nghỉ có đơn xác 

nhận của chính quyền địa 

phương thì không trừ 

điểm. 

10 

3 

Vận động học sinh, phụ huynh học sinh 

thực hiện tốt các khoản đóng góp theo 

qui định, (BHYT) 

Đạt 100% (+ 10 điểm) và 

tặng giấy khen nhà trường) 

 

10 
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4 

Thực hiện trang trí phòng học theo quy 

định, không để học sinh viết, vẽ, làm dơ 

tường, bàn ghế. 

Vi phạm:  Phát hiện trừ 5 

điểm/lần, không khắc phục 

theo góp ý trừ 5 điểm. 

10 

 

 

 

 

B.  PHẦN THỨ HAI 

 Nội dung cho cán bộ, nhân viên 

 

I 
Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống 

(100 điểm) 
Nguyên tắc trừ điểm 

Điểm 

chuẩn 

1 

Chấp hành chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, các cuộc vận động, nội quy, quy 

chế của ngành, của đơn vị. 

Vi phạm: Không xếp loại 

thi đua. Có đơn thƣa 

vƣợt cấp không xét thi 

đua. 

15 

2 

Gương mẫu trong lối sống, có tinh thần 

đoàn kết xây dựng nội bộ tốt. Không 

chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội 

bộ. 

Vi phạm: Không xếp loại 

thi đua. 
15 

3 

Sinh hoạt gia đình lành mạnh, giản dị, 

tiết kiệm, gia đình đạt chuẩn văn hóa; 

gia đình học tập; không vi phạm chuẩn 

mực, đạo đức nhà giáo. 

Vi phạm: Trừ 5đ/trường 

hợp. 
15 

4 

Không uống rượu, bia, hút thuốc trong 

giờ lên lớp, hội họp. 

Vi phạm: Trừ 5đ/lần. Vi 

phạm nghiêm trọng trừ 

10/lần. 
15 

5 
Trang phục thực hiện đúng quy định, 

phù hợp với công việc. 

Vi phạm: Trừ 5đ/lần. 
10 

6 

Hội, họp đầy đủ, đúng giờ qui định 

(Thời gian được tính lúc bắt đầu công 

việc).    

- Vắng KP: Trừ 5đ/lần 

- Đi trễ, về sớm (không xin 

phép chủ trì phiên họp): 

Trừ 3đ/lần. 

  

10 

7 
Tôn trọng nhân cách mọi người (Đồng 

nghiệp, phụ huynh, học sinh ...) 

- Vi phạm: Trừ 5đ/lần 
10 

8 
Chấp hành tốt luật giao thông, KH hóa 

gia đình. 

- Vi phạm: Không xét thi 

đua. 
10 

II Ngày giờ công lao động (20 điểm) Nguyên tắc trừ điểm 
Điểm 

chuẩn 

1 

- Có sổ kế hoạch sổ ghi chép phù hợp 

với tính chất công việc và có báo cáo kịp 

thời công tác phụ trách (trừ nhân viên 

bảo vệ, tạp vụ).  

Vi phạm: Trừ 5đ/lần 

10 



 7 

- Có dán kế hoạch và báo cáo trên bảng 

kế hoạch (trừ nhân viên bảo vệ) 

2 

Nghỉ phải báo cho BGH và người có 

trách nhiệm trước 01 ngày (Trừ trường 

đặc biệt) và được sự chấp thuận của lãnh 

đạo nhà trường 

Trực và làm việc đúng thời gian qui 

định. Đảm bảo ngày giờ công lao động. 

 

Nghỉ không phép: Trừ 

10đ/lần. Nghỉ từ 3 ngày 

trở lên không phép bị kỉ 

luật và không xét thi đua. 
Vi phạm: Trừ 2 đ/lần. 

10 

III Kết quả công việc (80 điểm) Nguyên tắc trừ điểm 
Điểm 

chuẩn 

1 
Hoàn thành nhiệm vụ được giao đạt chất 

lượng, hiệu quả, đúng thời gian qui định 

 Không hoàn thành: Trừ 

10đ/lần/ trường hợp. 
30 

2 

Quản lý tài sản cẩn thận, chu đáo, thể 

hiện tính trách nhiệm cao trong công 

việc.  

Vi phạm: Trừ 10đ/lần 

30 

   3 
Công việc không sai sót, không bị nhắc 

nhở. 

Nhắc nhở:  

Trừ 5đ/lần/trường hợp 
20 

 

C.  PHẦN THỨ BA 

 Nội dung đƣợc cộng điểm và trừ điểm 
 

I  Cá nhân đạt nội dung nào thì cộng điểm nội dung đó ĐIỂM CỘNG 

1 

- Bản thân CB-GV trực tiếp  tham gia các phong trào tập 

thể   (huấn luyện HS/ bồi dưỡng HS ) và đạt giải .( Ngày 

hội giao lưu, Hội khoẻ Phù Đổng, Vẽ tranh cổ động 

,Liên đội giỏi…) 

- Giáo viên  công nhân viên tham gia các hội thi và 

phong trào đạt giải.(Các hội thi và phong trào có trong 

kế hoạch .) 

- Nếu đạt: trường+5; 

huyện +10.( đối với 

các hội thi không có 

thứ hạng). 

- cấp huyện giải I :10 

;II :9;III: 8;kk:7 điểm 

+ cấp trường : 5;4;3;2 

cho giải :I,II,III,kk. 

2 

Có học sinh đạt giải trong mỗi kỳ thi cấp tỉnh. (áp 

dụng cho 1 học sinh thi cá nhân, tập thể thì tính 1) 

 

- Giải nhất: + 10 đ/1HS; 

- Giải nhì: 8 đ/1HS; 

 - Giải ba: 6 đ/1HS; 

- Giải KK: 4 đ/1HS 

3 

Có học sinh đạt giải trong mỗi  kỳ thi cấp huyện. (áp 

dụng cho 1 học sinh nếu số lượng học sinh đạt giải 

nhiều hơn thì tính nhân lên) 

 

- Giải nhất: + 6 đ/1HS; 

- Giải nhì: 5 đ/1HS; 

 - Giải ba: 4 đ/1HS; 

- Giải KK: 3 đ/1HS 

4 

 Có học sinh đạt giải trong mỗi  kỳ thi cấp trƣờng. (áp 

dụng cho 1 học sinh cá nhân, tập thể thì tính 1) 

 

- Giải nhất: 4 đ/1HS; 

- Giải nhì: 3 đ/1HS; 

 - Giải ba: 2 đ/1HS; 

- Giải KK: 1 đ/1HS 

=> Phụ Ghi: Trường hợp GVCN hoặc GV dạy bộ môn nào có học sinh đạt giải ở 

nhiều cấp trong các kì thi thì chỉ tính cấp cao nhất. Nhưng khi xét khen thưởng thì 
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sẽ được ưu tiên. 

5 Lớp có tỉ lệ HS lên lớp thẳng 100% + 10 đ (GVCN) 

6 

Đạt giáo viên dạy giỏi (GV đạt GVDG cấp tỉnh tính 

cộng điểm theo năm học có tổ chức thi GVDG cấp đó vì 

không được tham gia thi) 

Cấp trường + 5đ; 

Cấp huyện + 10đ 

Cấp tỉnh + 15đ; 

7 
Đạt tổng phụ trách giỏi, thư viện đạt chuẩn quốc gia, 

tham gia hiến máu nhân đạo. 

+ 10đ 

8 Thu đủ các loại qũy do nhà trường qui định đạt 100% +10 đ (GVCN) 

9 

Có đưa bài chia sẻ lên trang thông tin điện tử trường học 

kết nối nội dung phát triển được trong đơn vị. (Bài viết 

và hình ảnh được HT duyệt). 

+ 5 điểm/bài. 

II 
ĐIỂM TRỪ (theo nguyên tắc trừ và đối với các trƣờng hợp vi phạm, điểm 

trừ không hạn chế, kể cả trừ trên tổng điểm), bổ sung thêm: 

1 
Chậm khắc phục sau khi được nhắc nhở lần 02 thì hạ 01 bậc thi đua. 

 (HT nhắc không quá 02 lần / tất cả công việc/ năm học). 

2 

Tất cả các trường hợp hai năm liên tục hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế 

về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 

và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ không hoàn thành nhiệm vụ được đề nghị 

giải quyết chế độ theo quy định hiện hành. 

 

 

D.   PHẦN THỨ TƢ 

Phƣơng pháp tính điểm, xếp loại và đề nghị khen thƣởng 

I.  Cách tính điểm:  

1. Trường hợp 1: Giáo viên dạy bộ môn;  Không phải chủ nhiệm, thì tổng số 

điểm chuẩn là:  

 (phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống = 100) + (Qui chế chuyên môn, nghiệp 

vụ tay nghề = 100) = 200 điểm 

2. Trường hợp 2:  
Giáo viên chủ nhiệm, không có kiêm nhiệm thì tổng số điểm chuẩn là:  (phẩm 

chất chính trị, đạo đức lối sống = 100) + (Qui chế chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề 

= 100)  + (công tác chủ nhiệm = 40 điểm) = 240 điểm. 

3. Trường hợp 3:  

Giáo viên chủ nhiệm, có kiêm nhiệm thì tổng số điểm chuẩn là: (phẩm chất 

chính trị, đạo đức lối sống = 100) + (Qui chế chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề = 

100)  + (công tác chủ nhiệm = 40 điểm) + (kiêm nhiệm =30 điểm)  = 270 điểm. 

4. Trường hợp 4: Dành cho cán bộ, công nhân viên, thì tổng điểm chuẩn là:  

(phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống = 100) + (giờ công lao động = 20) + 

(Hiệu quả công việc = 80)  = 200 điểm. 

5. Trường hợp 5: Dành cho cán bộ, công nhân viên, có công tác kiêm nhiệm 

thì tổng điểm chuẩn là:  

(phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống = 100) + (giờ công lao động = 20) + 

(Hiệu quả công việc = 80) + (kiêm nhiệm =30 điểm) = 230 điểm. 
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IV. TRÌNH TỰ ÁP DỤNG VÀ THỦ TỤC XÉT THI ĐUA: 

  1. Trình tự thảo luận và đăng kí: 

- Đầu năm học các tổ chuyên môn Hội nghị tổ để thông qua nội dung thi đua 

và cách tính điểm các tiêu chí thi đua hàng năm. 

- Góp ý để điều chỉnh, bổ sung nội dung và cách chấm điểm thi đua cho phù hợp 

với thực tiễn nhà trường tại Hội nghị Công chức, viên chức mỗi năm học . 

   -  Áp dụng ”Tiêu chí Đánh giá thi đua ” cho đến khi kết thúc năm học. 

2. Trách nhiệm theo dõi thi đua: 

- BGH, Công đoàn, Đội thiếu niên, tổ trưởng, điểm 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. 

- Phân công chấm chéo giữa các tổ để báo cáo mang tính khách quan. 

3. Thời gian xét thi đua:  

- Mỗi học kì tổ xét một lần, có hồ sơ lưu trữ.  

- Mỗi năm trường xét thi đua theo kế hoạch của nhà trường và được xét vào 

cuối kì 2. 

- Công bố kết quả thi đua vào cuối năm học. Khen thưởng vào 20 tháng 11 

năm học sau. 

4. Thủ tục xét thi đua:  

- Mỗi cán bộ, giáo viên tự đánh giá cho điểm và xếp loại (theo mẫu của Ban 

thi đua) 

- Tổ trưởng tổng hợp kết quả từ các thành viên cho điểm và xếp loại cho từng 

thành viên trong tổ. 

- Họp tổ thông qua kết quả tự xếp loại và xếp loại của các thành viên, đồng 

thời tiến hành bình xét thi đua (Có biên bản và lập danh sách đề nghị ban thi đua 

xét khen thưởng) 

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

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

5. Mức thƣởng: 

- Theo quy định hiện hành  

- Trên đây là Tiêu chuẩn thi đua của trường năm học 2021-2022. 

 Tiêu chí Thi đua này đã được thông qua toàn thể CB-GV-CNV trong đơn 

vị tại hội nghị CB-VC, tất cả đều thống nhất 100% để đi vào thực hiện. Tiêu chí 

này được sửa đổi, bổ sung theo hàng năm khi phát hiện có những vấn đề mới 

phát sinh./. 
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