
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:          /BGDĐT-TĐKT 

V/v hướng dẫn tổ chức hoạt động, 

bình xét thi đua, khen thưởng các đơn 

vị trực thuộc Bộ năm học 2020-2021 

và năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

          Hà Nội, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ 

    

 Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn bổ sung việc tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng khối các 

đơn vị trực thuộc Bộ năm học 2020-2021 và năm 2021 như sau: 

1. Phân công Cụm trưởng, Cụm phó năm học 2020-2021 và năm 2021 

TT Cụm Cụm trưởng  Cụm phó  

1.  Cụm 1 Đại học Đà Nẵng Đại học Thái Nguyên 

2.  Cụm 2 
Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

3.  Cụm 3 Học viện Quản lý giáo dục 
Trường Cao đẳng Sư phạm 

Trung ương Nha Trang 

4.  Cụm 4 
Trường Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

Trường Đại học Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh 

5.  Cụm 5 
Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội 
Trường Đại học Mở Hà Nội 

6.  Cụm 6 Trường Đại học Đà Lạt Trường Đại học Hà Nội 

7.  Cụm 7 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Thành phố Hồ Chí Minh 
Trường Hữu nghị T78 

8.  Cụm 8 
Viện Nghiên cứu Thiết kế 

trường học 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam 

2. Thời gian, hình thức tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ: Tùy vào tình 

hình thực tế, Cụm trưởng quyết định thời gian và hình thức tổ chức Hội nghị phù 

hợp (họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc hình thức khác). 

3. Thời gian, hình thức tổ chức Hội nghị tổng kết năm: Tùy vào tình hình 

thực tế, Cụm trưởng quyết định thời gian và hình thức tổ chức Hội nghị phù hợp 

(họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc hình thức khác), bảo đảm yêu cầu gửi báo cáo 

tổng hợp kết quả tự chấm điểm, đề nghị xét khen thưởng về các đơn vị thuộc Bộ 

được giao đánh giá và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo 

dục (Vụ Thi đua – Khen thưởng) trước ngày 30 tháng 8 hằng năm đối với các cụm 

từ 1 đến 7 và trước ngày 30 tháng 01 hằng năm đối với Cụm 8. 

Trước khi tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và Hội nghị tổng kết năm 

theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, Cụm trưởng gửi giấy mời về Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) để tham mưu phân công lãnh đạo Bộ 

và một số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành tham dự. 
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4. Nội dung tiêu chí thi đua và tổng số điểm 

4.1. Các cụm từ 1 đến 6: Nội dung tiêu chí thi đua tại Phụ lục 1 kèm theo; 

tổng điểm tối đa cho 01 đơn vị là 2.100 điểm, trong đó 1.900 điểm theo các tiêu 

chí và 200 điểm thưởng. 

4.2. Cụm 7: Nội dung tiêu chí thi đua tại Phụ lục 2 kèm theo; tổng điểm tối 

đa cho 01 đơn vị là 1.600 điểm, trong đó 1.400 điểm theo các tiêu chí và 200 điểm 

thưởng. 

4.3. Cụm 8: Nội dung tiêu chí thi đua tại Phụ lục 3 kèm theo; trong đó: 

- Tối đa 1.500 điểm đối với 04 đơn vị (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 

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 TP HCM), bao gồm tối đa 200 điểm thưởng;  

- Tối đa 1.400 điểm đối với 01 đơn vị (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán), 

bao gồm tối đa 200 điểm thưởng; 

- Tối đa 1.200 điểm đối với 06 đơn vị (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), 

bao gồm tối đa 200 điểm thưởng. 

5. Các nội dung khác được tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Công 

văn số 32/BGDĐT-TĐKT ngày 06/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

hướng dẫn tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc 

Bộ và cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và Công văn số 

3106/BGDĐT-TĐKT ngày 17/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển 

khai thực hiện một số quy định của thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn 

công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) để xem xét, sửa đổi cho 

phù hợp./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban TĐKTTW (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo); 

- Công đoàn GDVN (để phối hợp); 

- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để thực hiện); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, Vụ TĐKT (15).     

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

  

 

 

Ngô Thị Minh 
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