UBND TỈNH HẬU GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 719 /SGDĐT-VP
Hậu Giang, ngày 21 tháng 8 năm
2017
V/v đăng ký thi đua và thực hiện thi đua
năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo
Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trường THPT, THPT chuyên, PTDTNT trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015
của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm
2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về công tác thi đua, khen
thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số
18/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang;
Để hưởng ứng các phong trào thi đua năm học 2017 - 2018 và các năm
học tiếp theo, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội
dung sau:
1. Phát động thi đua năm học 2017 - 2018 với những nội dung phù hợp
với tình hình thực tế của đơn vị.
2. Thủ trưởng đơn vị quan tâm, chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng
tiêu chí thi đua của tập thể (tổ), cá nhân trong đơn vị và thực hiện đủ qui trình:
xây dựng dự thảo, lấy kiến ý của tập thể, của Hội đồng thi đua - Khen thưởng,
hoàn chỉnh, công khai 1 tuần trước khi ký ban hành. Các tiêu chí thi đua đưa
ra cho tập thể, cá nhân phải ngắn gọn, cụ thể về số lượng, chất lượng để việc
xét khen thưởng cuối năm đảm bảo đúng người, đúng việc và đảm bảo qui
trình xét khen thưởng.
Lưu ý những tiêu chí qui định cho danh hiệu thi đua, hình thức khen
thưởng cao như: Bằng khen UBND tỉnh, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh...Nhưng
phải phù hợp, tránh cào bằng giữa cá nhân có thành tích và thành tích bình
thường.
3. Tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào, hội thi do cấp trên
phát động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tham gia phong trào.
Tham mưu tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện các mô hình, sản phẩm
“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” tại đơn vị.
4. Tổ chức cho tập thể, cá nhân tham gia đăng ký thi đua năm học 2017
- 2018 và các năm học tiếp theo (theo mẫu đính kèm).

5. Thời gian gửi danh sách đăng ký tham gia thi đua của tập thể, cá
nhân về Văn phòng Sở GD&ĐT trước ngày 30/10/2017 (Đ/c Trần Thị Minh
Trang nhận).
Đề nghị các Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt tinh thần
công văn này./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu: VT, p2.
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