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UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1347/ĐHHL-TCHC  

V/v hướng dẫn đăng kí 

Thi đua năm học 2022-2023 

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc trường. 

 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGD ĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

12/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành 

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

 Thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục 

Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 với chủ đề “ Đoàn kết, sáng 

tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng 

cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”; 

Thực hiện Kế hoạch công tác Thi đua Khen thưởng số 1346/ KH- ĐHHL 

ngày 22/9/2022 của Trường Đại học Hạ Long năm học 2022-2023;  

Nhà trường hướng dẫn các đơn vị thuộc trường triển khai đăng kí thi đua 

năm học 2022-2023 như sau: 

1. Các danh hiệu thi đua 

Đối với tập thể có các danh hiệu thi đua 

- Tập thể Lao động tiên tiến; 

- Tập thể Lao động xuất sắc. 

Đối với cá nhân có các danh hiệu thi đua 

- Lao động tiên tiến; 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở; 

- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh; 

2. Các hình thức đề nghị khen thưởng đối với tập thể và cá nhân 

- Bằng khen của của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; 

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long. 
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3. Triển khai đăng kí thi đua 

a) Trưởng các phòng, khoa, trung tâm, hiệu trưởng trường Thực hành sư 

phạm động viên các viên chức và lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi 

đua, đăng kí danh hiệu thi đua và đăng ký được khen thưởng đối với tập thể và 

cá nhân, việc đăng kí thi đua không hạn chế về số lượng. Những người nghỉ thai 

sản, những người đi học không tập trung hoặc đi học tập trung với thời gian 

không quá 1 năm được đăng kí thi đua. 

Các khoa, phòng, trung tâm đăng kí danh hiệu thi đua tập thể theo khối 

(cuối năm học sẽ giám định và bình xét trong khối đã đăng kí) 

- Khối các Phòng gồm: 06 phòng 

- Khối các Trung tâm: 05 đơn vị ( gồm cả trường Thực hành sư phạm) 

- Khối các Khoa: 09 đơn vị. 

Khoa, phòng, trung tâm không có người đăng kí danh hiệu chiến sĩ thi đua 

thì không được đăng kí danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. 

Thời hạn hoàn thành: trước ngày 15/10/2022 

Nộp hồ sơ đăng kí thi đua về thường trực Hội đồng TĐKT (Phòng Tổ 

chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế) 

b) Phòng Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế tập hợp hồ 

sơ đăng kí thi đua, rà soát và đề xuất Ban Giám hiệu phê duyệt thông báo tới các 

đơn vị trong nhà trường. 

4. Hồ sơ đăng kí thi đua 

Gồm có 3 loại văn bản sau đây: 

+ Phương hướng công tác năm học (theo các tiêu chí thi đua đối với từng 

khối, gồm có các nội dung chính: đặc điểm tình tình; nhiệm vụ được giao; mục 

tiêu cần đạt; biện pháp thực hiện).  

+ Bản giao ước thi đua và đăng ký thi đua đối với tập thể (theo mẫu 1) 

+ Danh sách cá nhân đăng kí thi đua (theo mẫu 2) 

Đề nghị các khoa, phòng, trung tâm triển khai thực hiện đúng thời hạn.  

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc thì phản ánh về phòng 

Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế để báo cáo Ban Giám hiệu 

xem xét, giải quyết./.                        

Nơi nhận: 
 - Chủ tịch HĐT,HT,các PHT; 

 - HĐ TĐKT trường; 

 - Các đơn vị nhà trường; 

 - Lưu: VT, TCHC. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Trung Vỹ 
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<Mẫu số 1> 

 

BẢN GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM HỌC 2022-2023 

 

Tên đơn vị:................................ 

Thuộc khối:............................... 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 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; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội 

vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ;  

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGD ĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 

10/6/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về 

việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh; 

 Thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục 

Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; Kế hoạch công tác Thi đua 

Khen thưởng số 1346/ KH- ĐHHL ngày 22/9/2022 của Trường Đại học Hạ 

Long năm học 2022-2023;  

Căn cứ Văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng năm học 2022-2023 của nhà trường;  

Căn cứ nhiệm vụ năm học, đơn vị ...........................................giao ước thi 

đua với các đơn vị trong khối phấn đấu đạt danh hiệu (Tập thể Lao động tiên 

tiến hoặc Tập thể Lao động xuất sắc):…………………………………………… 

Cụ thể, đơn vị phấn đấu đạt điểm các tiêu chí như sau: 

1...... 

2....... 

20...... 

 

        Đăng kí khen thưởng:............................................................ 

 

                                                                Ngày .........tháng....năm 2022 
                                                                     LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

 

 

* Ghi chú: Căn cứ vào bảng chấm điểm thi đua đối với từng khối để đưa ra các tiêu chí cụ thể 
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Tên đơn vị:......................................           DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÍ THI ĐUA                            <Mẫu số 2> 

                                                                                     NĂM HỌC 2022 - 2023 
 

 

 

TT Họ và tên Nhiệm vụ được giao (cụ thể) Đăng kí danh hiệu thi đua 

( LĐ tiên tiến/ Chiến sĩ TĐ…) 
Đăng ký nhận khen thưởng 

( của Tỉnh/Bộ/ Hiệu trưởng) 
Người đăng ký 

ký tên 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

…..      

 

 

Tổng số thành viên trong đơn vị:......... trong đó 

- Đăng kí danh hiệu LĐTT:...... 

- Đăng kí (CSTĐ cơ sở, Tỉnh):...... 

- Bằng Khen (UBND Tỉnh, Bộ GDĐT, Bộ VHTTDL…):........ 

- Giấy khen của Hiệu trưởng:........ 

Quảng Ninh, ngày    tháng     năm 2022 
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(kí, ghi rõ họ tên) 
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