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Cần Thơ, ngày 15 tháng 11 năm 2018

V/v hướng dẫn thi đua “Đổi mới,
sáng tạo trong dạy và học” và xét
khen thưởng năm học 2018-2019
đối với các phòng chuyên môn,
nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT.
Căn cứ Công văn số 4843/BGDĐT-TĐKT ngày 19 tháng 10 năm 2018
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong
dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2018-2019 khối các sở giáo dục và đào
tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau:
I. NỘI DUNG THI ĐUA
Thực hiện theo danh mục tiêu chí thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại
Công văn số 4843/BGDĐT-TĐKT ngày 19 tháng 10 năm 2018 về hướng dẫn thi
đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 20182019 khối các sở giáo dục và đào tạo gồm 13 lĩnh vực công tác (không thực hiện
lĩnh vực giáo dục dân tộc) với tổng điểm là 190 điểm.
II. XÉT KHEN THƯỞNG
Cuối năm học căn cứ vào báo cáo đánh giá, cho điểm lĩnh vực công tác và
đề nghị khen thưởng của các chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, Hội đồng Thi đuaKhen thưởng ngành giáo dục và đào tạo sẽ xem xét, so sánh tương quan về thành
tích, mức độ hoàn thành nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc
Sở để đưa vào danh sách khen thưởng các hình thức, danh hiệu thi đua năm học
2018-2019. Ngoài ra, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo
xét và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho các phòng chuyên
môn, nghiệp vụ thuộc Sở có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi
đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và Công đoàn
ngành giáo dục và đào tạo
a) Tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới,
sáng tạo trong dạy và học” gắn với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng
tâm của ngành;
b) Tổ chức đánh giá, bình xét thi đua và gửi báo cáo kết quả thực hiện về
đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT được giao chủ trì đánh giá từng lĩnh vực công tác, đồng
thời gửi Văn phòng Sở để tổng hợp thành báo cáo chung gửi về Vụ Thi đua – Khen
thưởng, Bộ GD&ĐT trước ngày 10 tháng 6 năm 2019, cụ thể như sau:
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Đơn vị chủ trì
báo cáo

Lĩnh vực công tác

Đơn vị chủ trì
đánh giá

1

Phòng Giáo dục Mầm non

Giáo dục mầm non

Vụ Giáo dục
Mầm non

2

Phòng Giáo dục Tiểu học

Giáo dục tiểu học

Vụ Giáo dục
Tiểu học

3

Phòng Giáo dục Trung học

Giáo dục trung học

Vụ Giáo dục
Trung học

4

Phòng Giáo dục Thường xuyên

Giáo dục thường xuyên,
đại học

Vụ Giáo dục
Thường xuyên

Giáo dục chính trị tư
tưởng và công tác học
sinh, sinh viên

Vụ Công tác học
sinh sinh viên

5

Phòng Chính trị tư tưởng

6

Phòng Chính trị tư tưởng chủ
trì phối hợp với Phòng Giáo
dục Trung học

Giáo dục thể chất

Vụ Giáo dục
Thể chất

7

Phòng Giáo dục Thường xuyên

Công tác hợp tác quốc tế

Vụ Hợp tác
quốc tế

8

Phòng Kế hoạch Tài chính

Công tác kế hoạch tài
chính

Vụ Kế hoạchTài chính

9

Thanh tra Sở

Công tác thanh tra

Thanh tra Bộ

10 Văn phòng Sở

Công tác pháp chế

Vụ Pháp chế

11 Văn phòng Sở

Công tác Văn phòng

Văn phòng Bộ

12 Văn phòng Sở

Công tác thi đua, khen
thưởng

Vụ Thi đuaKhen thưởng

Phòng Chính trị tư tưởng chủ
13 trì phối hợp với Công đoàn
ngành giáo dục và đào tạo

Thực hiện các cuộc vận
động

Công đoàn GD
Việt Nam

2. Bộ phận Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành
Bộ phận Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành (Văn phòng)
tổng hợp kết quả đánh giá, chấm điểm, bình xét thi đua của các phòng chuyên môn,
2

nghiệp vụ thuộc Sở; tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng để xét thi đua; trình
Giám đốc xét, quyết định khen thưởng hoặc trình khen thưởng.
Trên đây là hướng dẫn nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”
và xét khen thưởng năm học 2018-2019 đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị
các phòng phản ánh kịp thời để Bộ phận Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng ngành (Văn phòng Sở GD&ĐT: Bà Tiêu Thanh Phượng, Phó Chánh Văn
phòng; Email: vanphong.socantho@moet.edu.vn; Điện thoại: 0292.2240.374)
trình lãnh đạo Sở GD&ĐT xem xét, giải quyết./.
i nh n

- Bộ GD&ĐT;
- Ban TĐ-KT thành phố;
- LĐ Sở GD&ĐT;
- Công đoàn Ngành;
- Các phòng chức năng thuộc Sở;
- Lưu: VT.
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