UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 429/SGDĐT-VP
V/v chuẩn bị kiểm tra các tiêu chí
thi đua năm học 2017 - 2018

Hậu Giang, ngày 08 tháng 5 năm 2018

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT, THPT Chuyên, trường PTDTNT trong tỉnh.
Căn cứ công văn số 922/SGDĐT-VP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Sở GD&ĐT
về việc ban hành tiêu chí thi đua các cấp học năm học 2017 – 2018,
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các
trường THPT, trường THPT chuyên, trường PTDTNT tỉnh thực hiện một số công việc
cụ thể sau:
I. BÁO CÁO CÁC TIÊU CHÍ THI ĐUA
1. Báo cáo kết quả việc thực hiện các tiêu chí thi đua và tự chấm điểm dựa trên
các tiêu chí thi đua ban hành theo công văn số 922/SGDĐT-VP ngày 30/10/2017 của Sở
Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.
2. Số liệu, nội dung trong báo cáo tiêu chí thi đua và bản tự chấm điểm phải trung
thực, chính xác; Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu
trong báo cáo đối với Sở GD&ĐT và Đoàn thẩm định của đơn vị bạn. Các tiêu chí đến
thời điểm kiểm tra chưa có kết quả thì chưa tính điểm, Thường trực thi đua của Sở
GD&ĐT sẽ phối hợp với đơn vị và các phòng chức năng có liên quan của Sở để bổ sung
khi có kết quả.
II. CHUẨN BỊ ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA CÁC TIÊU CHÍ THI ĐUA
1. Các đơn vị chuẩn bị tài liệu cho đoàn kiểm tra của đơn vị bạn đến kiểm tra
gồm: báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, bản tự chấm điểm, hồ sơ, số liệu
minh chứng của đơn vị.
2. Chuẩn bị cơ sở vật chất tiếp đoàn kiểm tra.
3. Khi báo cáo các tiêu chí thi đua, đơn vị chỉ nêu tóm tắt, ngắn gọn việc thực hiện
các tiêu chí thi đua của đơn vị (Chỉ nêu những nội dung nào không đạt, nguyên nhân,
cũng như điểm thưởng, điểm trừ cho từng nội dung cụ thể).
III. THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA
1. Thời gian nộp báo cáo các tiêu chí thi đua và bảng tự chấm điểm về Sở
GD&ĐT hạn chót ngày 30/5/2018 (Đ/c Trang nhận).
2. Số lượng gửi: 01 bộ.
3. Thời gian bóc thăm kiểm tra chéo: sẽ thông báo cụ thể.
(Khi bóc thăm sẽ có lịch đi cụ thể, dự kiến đầu tháng 6/2018)

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố và các trường
THPT, THPT chuyên, trường PTDTNT tỉnh thực hiện tốt tinh thần công văn này. Trong
quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, liên hệ đồng chí Trang theo số điện thoại:
0939.622.248 để được hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đăng mạng, gửi mail;
- Lưu: VT,P5.
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