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Kính gửi:
-

Trưởng khối Khối Thi đua bậc học Mầm non;
Trưởng khối Khối Thi đua bậc học Tiểu học;
Trưởng khối Khối Thi đua bậc học THCS;
Hiệu trưởng các trường học trực thuộc.

Căn cứ Quyết định số: 33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai về “Ban hành Quy chế về thi đua, khen thưởng trên địa bàn
tỉnh Gia Lai”;
Căn cứ Quyết định số: 225/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của Ủy ban
nhân dân huyện Mang Yang "Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện";
Căn cứ Quyết định số: 99/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Ủy ban nhân dân
huyện Mang Yang “V/v ban hành Quy định tổ chức Cụm, Khối thi đua; tổ chức
hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn huyện”;
Căn cứ Công văn số: 1615/UBND-NV ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân
huyện Mang Yang “V/v hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên
địa bàn huyện”;
Căn cứ Công văn số 704/UBND-NV ngày 03/6/2020 của Ủy ban nhân dân
huyện “Về việc nới giãn thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích
năm học 2019-2020”;
Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai đến Khối trưởng khối thi đua, Hiệu
trưởng các trường học trực thuộc một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Triển khai và thực hiện nội dung Công văn số 1615/UBND-NV ngày
16/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang “V/v hướng dẫn thực hiện
công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện”; Việc bình xét thi đua, đề nghị
khen thưởng thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành.
2. Khi có kết quả bình xét thi đua năm học 2019 - 2020 của nhà trường, Hiệu
trưởng gửi hồ sơ thi đua về Khối trưởng khối thi đua. Khối trưởng khối thi đua có
trách nhiệm tổng hợp kết quả thi đua của các trường thành một bản chung của khối
thi đua (thứ tự các trường thực hiện như trong Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày
05/6/2017 của UBND huyện Mang Yang).
Khối trưởng tổ chức họp khối thi đua, thực hiện theo điểm d) khoản 1 Điều 6,
tại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện. Sau
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khi thống nhất kết quả thi đua, Khối trưởng gửi kết quả về Phòng Giáo dục và Đào
tạo để thẩm định lại (theo quy định tại Công văn số 1615/UBND-NV ngày
16/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện) và nộp về Hội đồng Thi đua – Khen
thưởng huyện (qua Phòng Nội vụ huyện).
3. Hồ sơ: Theo quy định tại Công văn số 1615/UBND-NV ngày 16/12/2019
của Ủy ban nhân dân huyện (mục 1, trang 10). Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen
thưởng năm học 2019 - 2020 về Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất đến hết
ngày 21/7/2020.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng khối thi đua, Hiệu trưởng các
trường học trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Lãnh đạo PGD&ĐT (chỉ đạo);
- Chuyên môn PGD&ĐT (để biết);
- Đăng tải Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, TC.
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