
 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:           /BGDĐT-TĐKT 

V/v điều chỉnh thời gian tổng kết thi đua, 

khen thưởng năm học 2019-2020 đối với các 

đơn vị trực thuộc Bộ, cơ sở giáo dục đại học, 

trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Các Đại học Quốc gia; 

- Các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

 

Theo quy định tại công văn số 32/BGDĐT-TĐKT ngày 06 tháng 01 năm 2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và khen 

thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, 

trung cấp sư phạm, các cụm, khối thi đua cần tổ chức tổng kết và gửi báo cáo kết quả 

đánh giá thi đua, đề nghị khen thưởng năm học 2019-2020 về Bộ trước ngày 30 tháng 

8 năm 2020.  

Do trong năm học 2019-2020 dịch bệnh COVID-19 bùng phát và đang diễn 

biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị và kéo dài thời gian kết 

thúc năm học; trên cơ sở đề nghị của các đơn vị trực thuộc Bộ, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo thông báo điều chỉnh thời gian tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 

2019-2020 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng 

sư phạm, trung cấp sư phạm như sau: 

1. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ: 

- Các đơn vị gửi báo cáo kèm theo minh chứng sản phẩm về Cụm trưởng trước 

ngày 01 tháng 10 năm 2020; 

- Các cụm thi đua hoàn thành việc tổ chức Hội nghị tổng kết cụm thi đua và 

gửi báo cáo tổng hợp kết quả tự chấm điểm, đề nghị xét khen thưởng về các đơn vị 

thuộc Cơ quan Bộ được giao đánh giá và Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 15 

tháng 10 năm 2020. Hình thức tổ chức Hội nghị tổng kết cụm thi đua (trực tiếp, trực 

tuyến hoặc tổng kết bằng văn bản) do Cụm trưởng xem xét, quyết định cho phù hợp 

với tình hình thực tế; 

- Các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ được giao đánh giá thẩm định minh chứng, 

sản phẩm và kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các đơn vị trực thuộc Bộ, gửi kết 

quả về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 



 

 

2. Đối với 02 Đại học Quốc gia, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chủ động thực hiện 

tổng kết phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” cho năm học 

2019-2020, gửi kết quả bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng đối với các cơ sở 

giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm trực thuộc về Bộ 

Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 10 năm 2020.  

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh 

kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) để cùng phối 

hợp xử lý. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo); 

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

- Lưu: VT, TĐKT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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