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STT 
TIÊU CHÍ THI ĐUA 

 THEO 9 NHIỆM VỤ, 5 GIẢI PHÁP 
MINH CHỨNG 

Điểm 

đánh giá 

Đơn vị 

đánh giá 

1 Nhiệm vụ 1: Rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của đơn vị 

 100 Vụ TCCB 

1.1 
Xây dựng đề án sáp nhập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị 

thuộc và trực thuộc 

Quyết định phê duyệt Đề án; quyết định thực hiện 

sáp nhập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc và 

trực thuộc theo đề án được duyệt. 

40  

1.2 Xây dựng đề án vị trí việc làm 
Quyết định phê duyệt đề án VTVL và kết quả thực 

hiện. 
40  

1.3 Nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị 

Báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị về thực hiện 

nhiệm vụ; tổ chức bộ máy, nhân sự (tinh gọn bộ máy, 

tinh giản số người làm việc). 

20  

2 Nhiệm vụ 2: Nâng cao chất lượng đội ngũ  100 Vụ TCCB 

2.1 Chất lượng đội ngũ theo quy định   Mức độ đạt chuẩn của đội ngũ người lao động theo 

quy định 

50  

2.2 Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm; 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; nâng cao trình độ ngoại 

ngữ, đặc biệt là tiếng Anh 

Quyết định ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và 

kết quả thực hiện kế hoạch 

50  

3 Nhiệm vụ 3: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (có các tiêu 

chí khác nhau đối với các nhóm đơn vị khác nhau trong 

Cụm) 

 100  

Phụ lục 3 
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a) Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ được giao (đối với Viện 

KHGDVN, Viện NCCC về toán, Viện NCTKTH) 

 100 Vụ 

KHCNMT 

3.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu về các nhiệm vụ KH&CN của đơn 

vị và công bố trên website của đơn vị 

 

Danh mục các nhiệm vụ KH&CN (tên nhiệm vụ, 

CNĐT, thời gian thực hiện, nội dung, sản phẩm, kinh 

phí) đang thực hiện, đã nghiệm thu, đã thanh lý được 

cập nhật hàng năm và công bố công khai trên website 

của đơn vị (đường link) 

20  

3.2 Kết quả nghiên cứu đảm bảo đáp ứng yêu cầu đặt hàng của 

ngành, được ứng dụng chuyển giao cho đơn vị sử dụng 

Bản xác nhận kết quả nghiên cứu được chuyển giao 

cho đơn vị sử dụng, có ý kiến đánh giá và xác nhận 

của đơn vị sử dụng. 

20  

3.3 Bài báo ISI, Scopus được đăng trong năm và so với năm 

trước; có bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác 

phẩm được cấp mới trong năm. 

- Danh mục các bài báo ISI, scopus được đăng trong 

năm (so sánh với năm trước và có xác nhận của đơn 

vị) kèm theo đường link các báo được đăng trong năm. 

- Danh mục các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, bản 

quyền tác phẩm được chấp nhận đơn hoặc được cấp 

bằng độc quyền trong năm (có xác nhận của đơn vị) 

kèm theo bản photo công văn được chấp nhận đơn 

hoặc bằng độc quyền đã được cấp trong năm. 

20  

3.4 Bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và 

quốc tế (ngoài ISI, Scopus) và tăng so với năm trước 

- Thống kê danh mục các bài báo được đăng trong năm 

(có so sánh số liệu với năm trước và có xác nhận của 

đơn vị) kèm theo đường link của các bài báo được 

đăng trong năm (nếu có) 

20  

3.5 Hoạt động hợp tác quốc tế về KHCN trong năm và so với 

năm trước 

Báo cáo về hoạt động hợp tác quốc tế về KHCN trong 

năm kèm theo minh chứng gồm thỏa thuận hợp tác đã 

ký, kế hoạch tổ chức các hoạt động có sự tham gia của 

đối tác quốc tế, hồ sơ thuyết minh dự án/nhiệm vụ 

KHCN với đối tác quốc tế 

20  

b) Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ được giao (đối với 02 trung 

tâm SEAMEO) 

 100 Cục HTQT 

3.1 Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một trung tâm thành viên 

của SEAMEO 

Danh mục các hoạt động theo yêu cầu của SEAMEO 
50  
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3.2 Thực hiện đầy đủ các cam kết về thực hiện các nhiệm vụ 

hàng năm đối với SEAMEO 

Danh mục các hoạt động đã cam kết thực hiện và kết 

quả 
50  

c) 

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ được giao (đối với 

NXBGDVN, Tạp chí GD, Báo GD&TĐ, Ban quản lý các 

dự án Bộ GDĐT, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng 

NNL) 

 100 Vụ KHTC 

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao Tỷ lệ giải ngân theo cam kết 100  

d) Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ được giao (đối với Trường 

CBQLGD TPHCM) 

 100 Cục NGCB 

 

3.1 Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng CBQL giáo dục Kế hoạch bồi dưỡng CBQL giáo dục trong năm học; 

các văn bản triển khai; văn bản cử CBQL đi học của 

các địa phương, cơ sở giáo dục; Hồ sơ về kết quả bồi 

dưỡng. 

40  

3.2 Triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà 

giáo 

Kế hoạch và các kết quả thực hiện nâng cao năng lực 

ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo 

30  

3.3 Thực hiện công tác quản lý, quản trị nhằm nâng cao chất 

lượng việc triển khai kế hoạch công tác của đơn vị 

- Nội quy, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp, Nghị 

quyết HNCBCNVC...; Kế hoạch công tác hàng năm; 

Kế hoạch chi tiết triển khai các nhiệm vụ (Tuyển dụng, 

điều chỉnh tổ chức; Kế hoạch và kết quả thanh tra, 

kiểm tra việc triển khai kế hoạch bồi dưỡng, kế hoạch 

và kết quả triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư 

phạm, đạo đức nhà giáo.  

30  

4 Nhiệm vụ 5: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin   100 Cục CNTT 

4.1 Công tác quy hoạch, kế hoạch, đề án: 

Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - 

học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng 

giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 

năm 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-TTg 

ngày 25/1/2017 hoặc Kế hoạch khác về triển khai tăng 

cường ứng dụng CNTT 

Kế hoạch được phê duyệt 

 

20 
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4.2 Ứng dụng CNTT trong quản lý  40  

 

 

 

 

Số lượng văn bản triển khai qua hệ thống quản lý hành 

chính điện tử (eOffice) với Bộ GDDT 
Kết quả thực hiện  

 

Triển khai phần mềm quản lý cán bộ Địa chỉ truy cập   

Webiste  Địa chỉ truy cập   

Số cuộc họp trực tuyến được thực hiện giữa các đơn vị 

trong cơ quan 
Kết quả thực hiện  

 

4.3 Phát triển nguồn nhân lực sử dụng CNTT  40  

 

Số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt 

chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 

03/2014/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông (hoặc tương đương) 

Kết quả thực hiện  

 

Số lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

được tham dự tập huấn chuyên môn qua mạng 
Kết quả thực hiện  

 

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

được tham dự các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ 

năng về an toàn thông tin 

Kết quả thực hiện  

 

5 Nhiệm vụ 6: Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện quản trị 

đơn vị 

 100 Vụ TCCB 

5.1 
Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính 

nội bộ, quy chế dân chủ của đơn vị theo quy định 

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, 

quy chế tài chính nội bộ, quy chế dân chủ của đơn vị 

và kết quả thực hiện. 

50 

 

5.2 Xây dựng phương án tự chủ của đơn vị theo quy định 
Quyết định ban hành phương án tự chủ của đơn vị, 

kết quả thực hiện. 
25 

 

5.3 Phân cấp cho các đơn vị thuộc và trực thuộc 
Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ của các 

đơn vị thuộc và trực thuộc. 
25 

 

6 Nhiệm vụ 7: Hợp tác quốc tế  100 Cục HTQT 

6.1 Có thỏa thuận, hợp tác với nước ngoài còn hiệu lực (dưới 5, 

từ 5 đến 10 và trên 10) 

Danh sách thỏa thuận hợp tác còn hiệu lực 

30  
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6.2 Có chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài đang trong giai 

đoạn thực hiện (Có dưới 5, từ 5 đến 10 và trên 10)  

Danh sách các dự án, chương trình hợp tác đang thực 

hiện 
30  

6.3 Có chuyên gia/giảng viên/giáo viên đến làm việc tại đơn vị 

(Có từ 1-5, từ 6 đến 10 và trên 10) 

Danh sách chuyên gia, giáo viên, giảng viên và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ được giao 
40  

7 Nhiệm vụ 8: Tăng cường cơ sở vật chất (đối với Viện Khoa 

học Giáo dục Việt Nam, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 

Trung tâm đào tạo khu vực của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam, Trung 

tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt 

Nam, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh) 

 100 Cục CSVC 

 Tăng cường cơ sở vật chất của đơn vị Kết quả đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất  100  

8 Nhiệm vụ 9: Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn 

nhân lực chất lượng cao: Tham gia gắn kết nhà trường và 

doanh nghiệp, đào tạo theo nhu cầu xã hội, tạo cơ hội việc 

làm cho sinh viên (đối với Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và 

cung ứng nhân lực, Viện KHGDVN, Viện NCCC về toán, 

Trường CBQLGD TPHCM  và 02 trung tâm SEAMEO)  

 100 Vụ GDĐH 

a) Có chương trình đào tạo hoặc hỗ trợ đào tạo theo nhu cầu 

XH, có sự tham gia của doanh nghiệp/đơn vị sử dụng trong 

quá trình xây dựng, thực hiện chương trình, đánh giá kết quả 

đầu ra (đối với các trung tâm và Trường CBQLGD 

TPHCM), 

 Minh chứng về chương trình đào tạo, hỗ trợ đào tạo 

và sự tham gia của doanh nghiệp/đơn vị sử dụng 

(100)  

b) Số lượng NCS tuyển được hoặc cộng tác đào tạo (Đối với 2 

Viện) 

Quyết định trúng tuyển hoặc tiếp nhận NCS đến 

nghiên cứu 

(100)  

9 Giải pháp 1: Đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục 

và đào tạo 

 100  

9.1 Công tác tổng hợp, thống kê, cải cách hành chính  50  VP Bộ 

9.1.1 Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị gắn với 

09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 giải pháp cơ bản của ngành 

Giáo dục  

Kế hoạch của đơn vị 25  

9.1.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị Báo cáo hàng quý về kết quả thực hiện nhiệm vụ 25  

9.2 Công tác thanh tra, kiểm tra   50 TTr Bộ 
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9.2.1 Đảm bảo nhận sự, điều kiện thực hiện hoạt động cho Thanh 

tra, kiểm tra nội bộ  

Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, phân công 

nhiệm vụ của bộ phận thanh tra nội bộ; quyết định 

tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức bộ phận thanh tra nội 

bộ; minh chứng về điều kiện làm việc của bộ phận 

thanh tra (phòng làm việc, tiếp dân; trang thiết bị làm 

việc, kỹ thuật liên quan…) 

10  

9.2.2 Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ hằng năm; tiến 

hành  thanh tra, kiểm tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra 

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã phê duyệt; Kết luận, 

báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra; báo cáo việc thực 

hiện kết luận thanh tra, kiểm tra 

20  

9.2.3 Thực hiện đầy đủ việc báo cáo về công tác thanh tra, công 

tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác 

phòng, chống tham nhũng của trường theo định kì và theo 

yêu cầu của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Các báo cáo về công tác thanh tra, công tác tiếp dân, 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, 

chống tham nhũng theo quy định (3, 6, 9 tháng, báo 

cáo năm và báo cáo đột xuất) 

10  

9.2.4 100% cán bộ làm công tác thanh tra được bồi dưỡng và có 

chứng chỉ nghiệp vụ thanh tra; tham gia đầy đủ các hội nghị 

tập huấn nghiệp vụ do Thanh tra Bộ tổ chức hằng năm.  

Danh sách cán bộ thanh tra chuyên trách đã được bồi 

dưỡng nghiệp vụ thanh tra, tập huấn, chứng chỉ đã 

được cấp. 

10  

10 Giải pháp 2: Nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, quản 

lý 

 100 Vụ TCCB 

10.1 Chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý theo quy định 
Mức đô đạt chuẩn của đội ngũ lãnh đạo, quản lý theo 

quy định. 
50  

10.2 
Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

đội ngũ lãnh đạo, quản lý 

Quyết định ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và báo cáo tình hình 

thực hiện kế hoạch. 

50  

11 Giải pháp 3: Công tác quản lý tài chính  100 Vụ KHTC 

11.1 Ban hành và cập nhật Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện 

công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán 

Quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng/cập nhật và 

Biên bản tự kiểm tra tài chính, kế toán 
15  

11.2 Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các báo cáo đột 

xuất khác 

Các báo cáo đầy đủ nội dung, nộp đúng hạn 
25  

11.3 Thực hiện đầy đủ kiến nghị của thanh tra, kiểm toán, thông 

báo xét duyệt quyết toán hàng năm của Vụ KHTC 

Báo cáo thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán, 

thông báo xét duyệt quyết toán hàng năm  
20  
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11.4 Ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý và sử 

dụng tài sản công; xây dựng phương án sử dụng tài sản công 

trong trường hợp cho thuê, góp vốn liên doanh, liên kết, báo 

cáo Bộ phê duyệt; các báo cáo định kỳ hằng năm về tình 

hình quản lý, sử dụng tài sản công 

Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công;  kết quả thực 

hiện 

20  

11.5 Thực hiện đầy đủ các quy định trong mua sắm đầu thầu, cải 

tạo sửa chữa,... (lập KH lựa chọn nhà thầu, xây dựng giá gói 

thầu đảm bảo quy định, thực hiện đấu thầu đúng hồ sơ thầu 

được duyệt, không chia nhỏ gói thầu,...) 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác đấu thầu  

20  

12 Giải pháp 4: Công tác quản lý chất lượng giáo dục (đối 

với Viện KHGDVN, Trường CBQLGD TPHCM và 02 trung 

tâm SEAMEO) 

 100 Cục QLCL 

12.1 Xây dựng kế hoạch và kết quả triển khai công tác quản lý 

chất lượng  

Kế hoạch triển khai và kết quả thực hiện 20  

12.2 Tham dự các hội nghị, hội thảo, tập huấn và các hoạt động 

chuyên môn về quản lý chất lượng do Bộ GDĐT triệu tập (nếu 

có); 

Góp ý các dự thảo văn bản liên quan đến công tác quản lý theo 

yêu cầu của Bộ GDĐT. 

- Văn bản cử người tham dự hội nghị, hội thảo, tập 

huấn, tham gia các hoạt động chuyên môn  

- Các văn bản góp ý của đơn vị. 

20  

12.3 Thực hiện tốt công tác bảo đảm và KĐCLGD (nếu thuộc đối 

tượng áp dụng). 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo và 

KĐCLGD gửi về Bộ GDĐT. 

20  

12.4 Thực hiện các hoạt động đánh giá, các kỳ thi của đơn vị theo 

quy định. 

Kết quả thực hiện 20  

12.5 Thực hiện công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ 

theo quy định (đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ đào 

tạo). 

Kết quả thực hiện 20  

13 Giải pháp 5: Công tác truyền thông về giáo dục đào tạo   100 VP Bộ 

13.1 Có bộ phận chuyên trách truyền thông. Quyết định thành lập hoặc Quyết định/ bảng phân 

công nhiệm vụ 

25  

13.2 Website thường xuyên hoạt động, tương tác, cập nhật 

thông tin, có đường link với website Bộ. 

Kết quả thực thiện 25  
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13.3 Có Kế hoạch truyền thông năm học và chủ động phối hợp 

cung cấp thông tin cho báo chí 

Kết quả thống kê và danh mục cơ quan báo chí phối 

hợp và kết quả thực thiện 

25  

13.4 Tổ chức tập huấn báo chí, truyền thông nội bộ; phối hợp 

truyền thông chặt chẽ với Bộ 

Danh sách tập huấn và kế hoạch phối hợp; kết quả 

thực thiện 

25  

III Tổng số điểm theo 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp1    

 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam,  02 Trung tâm SEAMEO, 

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP HCM (1) 

 1.300 (1)  

 
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (2) 

 
1.200 (2) 

(Không có 

GP4) 

 Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học, Báo Giáo dục và Thời 

đại, Tạp chí Giáo dục, Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng 

nhân lực, Ban Quản lý các Dự án Bộ GDĐT, Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam (3) 

 

1.000 (3) 

(Không có 

NV 8, NV 9 

và GP4) 

IV Điểm thưởng   200 

V Tổng số điểm  

 1.500 (1) 

1.400 (2) 

1.200 (3) 

 

 

                                           
1 Nhiệm vụ 4 được đánh giá lồng ghép với nhiệm vụ 3. Tổng số điểm tối đa của các đơn vị là khác nhau, do có một số đơn vị không tham gia đủ 9 

nhiệm vụ, 5 giải pháp. Khi bình xét thi đua sẽ lấy điểm trung bình chung. 
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