BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤM THI ĐUA SỐ 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3288 /QC-CTĐS1

Cần Thơ, ngày 30 tháng 12 năm 2019

QUY CHẾ
Hoạt động của Cụm thi đua 1 năm học 2019-2020
Căn cứ Công văn số 5350/BGDĐT-TĐKT ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua cụm
các sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2019-2020,
Để thống nhất trách nhiệm và nâng cao hoạt động trong Cụm thi đua số 1,
Cụm trưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ xây dựng Quy chế hoạt
động của Cụm thi đua, cụ thể như sau:
I. TỒ CHỨC, NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM THI ĐUA
1. Tổ chức
Cụm thi đua số 1 gồm các sở giáo dục và đào tạo 05 thành phố trực thuộc
Trung ương: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà
Nẵng.
Điều hành hoạt động của Cụm thi đua số 1 có Cụm trưởng - Sở Giáo dục và
Đào tạo thành phố Cần Thơ; Cụm phó Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.
2. Nhiệm vụ
2.1. Cụm trưởng
a) Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua;
b) Điều phối hoạt động giữa các đơn vị trong cụm thi đua, phối hợp tổ chức
các hoạt động chung; trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm, phối hợp
tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong công tác chuyên môn và công tác thi đua, khen thưởng;
c) Chủ trì tổ chức việc rà soát, góp ý kết quả tự chấm điểm thi đua của các đơn
vị trong Cụm, báo cáo tổng hợp kết quả tự chấm điểm về Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ
chức các hoạt động của Cụm theo quy định;
d) Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm học, Hội nghị tổng kết năm
học và các hoạt động khác của Cụm. Báo cáo tổng kết năm học và kết quả bầu chọn
Cụm trưởng, Cụm phó theo quy định.
2.2. Cụm phó
a) Phối hợp với Cụm trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của
Cụm theo quy định;

b) Thay mặt Cụm trưởng giải quyết một số công việc khi được Cụm trưởng ủy
quyền;
c) Phối hợp với Cụm trưởng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm
học, Hội nghị tổng kết năm học; tổng hợp kết quả tự chấm điểm, báo cáo Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
2.3. Các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua
a) Tham gia đầy đủ, đúng thành phần các hoạt động của Cụm;
b) Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua của Cụm;
c) Phát hiện, tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên
tiến, cách làm mới có hiệu quả trong phong trào thi đua;
d) Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác kèm minh chứng,
tự chấm điểm thi đua qua phần mềm gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (các đơn vị
thuộc Bộ được phân công đánh giá, chấm điểm thẩm định tại danh mục tiêu chí thi
đua gửi kèm) và Cụm trưởng trước ngày 10 tháng 6 năm 2020.
3. Hoạt động của cụm thi đua
3.1. Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020
a) Thời gian: Dự kiến trước ngày 15/02/2020
b) Địa điểm: tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (do Cụm trưởng và Cụm phó
chủ trì hội nghị)
c) Thành phần
- Đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục;
- Đại diện lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo trong Cụm thi đua số 1;
- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của sở giáo dục và đào tạo, đại
diện một số đơn vị có liên quan của sở giáo dục và đào tạo trong Cụm thi đua số 1,
chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị trong Cụm thi đua số
1.
d) Nội dung
- Triển khai kế hoạch; qui chế hoạt động Cụm thi đua số 1 các sở giáo dục và
đào tạo thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020;
- Triển khai nhiệm vụ năm học; nội dung phong trào thi đua “Đổi mới, sáng
tạo trong dạy và học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động; Bảng tự chấm điểm kết
quả thực hiện giao ước thi đua của Cụm thi đua số 1;
- Ký kết giao ước thi đua giữa các sở giáo dục và đào tạo thành phố trực thuộc
Trung ương;
- Đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện phong trào thi đua phù hợp với các
sở giáo dục và đào tạo trong Cụm thi đua số 1;
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- Trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng;
- Giới thiệu các mô hình mới, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua
của các đơn vị trong Cụm.
3.2. Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019-2020
a) Thời gian: Dự kiến trước ngày 05/7/2020
b) Địa điểm: tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ (do Cụm trưởng
và Cụm phó chủ trì hội nghị)
c) Thành phần:
- Đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục;
- Đại diện lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo trong Cụm thi đua số 1;
- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của sở giáo dục và đào tạo, đại
diện một số đơn vị có liên quan của sở giáo dục và đào tạo trong Cụm thi đua số 1,
chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị trong Cụm thi đua số
1.
d) Nội dung:
- Đánh giá kết quả hoạt động của Cụm thi đua số 1 trong năm học 2019-2020
và đề xuất biện pháp triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021; phổ biến các điển hình
tiêu biểu và cách làm hay của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1;
- Thống nhất việc tự chấm điểm thi đua các đơn vị trong Cụm thi đua số 1;
- Bầu Cụm trưởng, Cụm phó mới cho năm học 2020-2021.
III. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ THI ĐUA
Thực hiện theo Công văn số 5350/BGDĐT-TĐKT ngày 25 tháng 11 năm 2019
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua
cụm các sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2019-2020 (không có tiêu chí Giáo dục
dân tộc).
IV. BÌNH XÉT THI ĐUA
1. Cụm trưởng có trách nhiệm tổng hợp những điểm nổi bật và rà soát bảng
điểm của từng đơn vị, gửi đến các đơn vị thành viên xem xét trước khi vào hội
nghị tổng kết và đề xuất, trao đổi với các đơn vị thành viên về nội dung cần điều
chỉnh. Cụm trưởng, Cụm phó thống nhất đánh giá việc thực hiện các tiêu chí thi
đua để báo cáo với các thành viên trong Hội nghị tổng kết. Tiến hành chủ trì bỏ
phiếu suy tôn đơn vị dẫn đầu.
2. Cụm thi đua số 1 chọn 01 đơn vị dẫn đầu đề tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, 03 Bằng khen Bộ trưởng cho đơn vị có điểm thấp hơn liền kề
(trong quá trình bình bầu, nếu 2 đơn vị trở lên có tổng số điểm bằng nhau thì tiến
hành bỏ phiếu lại để chọn đơn vị dẫn đầu). Thành phần tham gia bỏ phiếu là đại
diện lãnh đạo các sở trong Cụm thi đua số 1.
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3. Không xét thi đua đối với những đơn vị không đạt Chi, Đảng bộ “Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ“, không tham gia đăng ký và ký kết giao ước thi đua năm
2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Chưa xét thi đua đối với các đơn vị có
dấu hiệu sai phạm đang chờ cơ quan có thẩm quyền kết luận.
4. Cụm trưởng có nhiệm vụ tổng hợp kết quả xét chọn khen thưởng trong
Cụm thi đua gửi báo cáo sau khi tổ chức xong hội nghị tổng kết về Bộ Giáo dục
và Đào tạo (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng) để xem xét, quyết định.
Trên đây là một số quy định về tổ chức hoạt động của Cụm thi đua số 1.
Cụm trưởng, Cụm phó và các đơn vị thành viên có trách nhiệm thực hiện trách
nhiệm quán triệt nội dung của quy chế. Trong quá trình thực hiện, có điều khoản
nào chưa phù hợp, cần sửa đổi đề nghị các đơn vị phản ánh về Cụm trưởng để kịp
thời bổ sung, sửa đổi qua số điện thoại 02923.830451 hoặc email:
vanphong.socantho@moet.edu.vn./.
Nơi nhận:
- Vụ TĐKT (để báo cáo);
- Ban TĐKT TP (để biết);
- Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1;
- Lưu: VT, VP1.

CỤM TRƯỞNG
Người ký: Sở Giáo
dục và Đào tạo
thành phố Cần Thơ
Email:
sogddt@cantho.go
v.vn
Cơ quan: UBND
thành phố Cần Thơ

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trần Hồng Thắm
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