
 

Phụ lục II 

HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT ĐỀ ÁN “NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

TRONG NHÀ TRƯỜNG” ĐẾN NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số          /BGDĐT-PC ngày       tháng 5 năm 2021  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

 

Thực hiện Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện 

Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà 

trường” đến năm 2021 (Đề án 1928), Kế hoạch số 159/KH-BGDĐT ngày 

01/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2021 của ngành Giáo dục, để ghi nhận thành tích của các tập thể, cá 

nhân trong quá trình triển khai Đề án 1928, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 

các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm đề 

xuất khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 01 

tập thể hoặc 01 cá nhân, cụ thể như sau: 

 1. Mục đích, yêu cầu 

 1.1. Mục đích 

Động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề 

án 1928 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 

2017-2021. 

1.2. Yêu cầu 

 - Các tập thể, cá nhân được xét khen thưởng phải thực sự có thành tích 

tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Đề án 1928. 

- Việc khen thưởng phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng 

quy trình, công khai, dân chủ.  

- Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp triển 

khai thực hiện Đề án 1928. 

 2. Đối tượng khen thưởng 

2.1. Đối với tập thể 

a) Các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị cấp 

phòng thuộc sở giáo dục và đào tạo; các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục 

thường xuyên, trường chuyên biệt. 

b) Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm; các 

đơn vị thành viên của các đại học. 

c) Các khoa, phòng, ban và các tổ chức tương đương trực thuộc các đơn 

vị tại điểm b, khoản này. 

2.2. Đối với cá nhân 
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Công chức, viên chức, nhà giáo và người học trong các cơ quan, đơn vị 

tại khoản 2.1 nêu trên. 

  3. Tiêu chuẩn khen thưởng 

3.1. Đối với tập thể 

Có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc tổ chức triển khai thực hiện 

Đề án 1928, đạt đầy đủ các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành 100% các mục tiêu trong Đề án 1928 liên quan đến chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

- Hoàn thành 100% các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 1928 từ năm 

2017-2021, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

- Trong giai đoạn 2017 - 2021, đơn vị không có học sinh, sinh viên, cán 

bộ quản lý, giáo viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật 

bị xử lý kỷ luật. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo (báo cáo hằng năm, báo cáo sơ kết 

giai đoạn 2017-2019, báo cáo tổng kết giai đoạn 2017-2021) báo đảm chất 

lượng. Đối với tập thể là sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường 

đại học, trường cao đẳng sư phạm thì ban hành kịp thời kế hoạch và tổ chức 

triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021. 

- Có mô hình tiêu biểu và triển khai hiệu quả trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật (gửi kèm minh chứng và sản phẩm mô hình tiêu biểu). 

 3.2. Đối với cá nhân 

Đạt đầy đủ các tiêu chuẩn sau: 

 - Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước. 

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc chỉ đạo hoặc tổ chức thực 

hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm chất lượng các 

hoạt động tại đơn vị để hoàn thành 100% các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 

của Đề án 1928 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

- Tham mưu kịp thời, có chất lượng các văn bản chỉ đạo, cơ chế, chính 

sách, hướng dẫn thực hiện đạt kết quả tiêu biểu xuất sắc trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị và có giải pháp đổi mới, 

sáng tạo đóng góp vào nhiệm vụ chung của đơn vị để đạt kết quả nổi trội trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 4. Thủ tục, hồ sơ khen thưởng 

4.1. Thủ tục 

Các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, trường 

cao đẳng sư phạm xét, đề nghị khen thưởng theo quy định hiện hành. 
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4.2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm có: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của sở giáo dục và đào tạo, đại học, học 

viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm.  

- Biên bản họp xét khen thưởng của đơn vị.  

- Báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân được đề nghị khen thưởng, 

có xác nhận của người đứng đầu đơn vị theo Mẫu số 07 đính kèm Nghị định 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; kèm theo minh chứng, sản phẩm về mô 

hình tiêu biểu (đối với tập thể), giải pháp đổi mới, sáng tạo (đối với cá nhân). 
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