
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-TCHC Ninh Thuận, ngày    tháng 10  năm 2021 

V/v hướng dẫn xét tặng Kỷ 

niệm chương “Vì sự nghiệp 

giáo dục” năm 2021 

 

 

              

                         Kính gửi:  

 - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

 - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở. 

  

 

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

và Đào tạo, V/v Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 

giáo dục” năm 2021 như sau: 

1. Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn 

quy định tại Điều 6, Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, V/v Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo 

dục để đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2021 cho 

cá nhân trong và ngoài ngành Giáo dục. 

2. Mốc thời gian để tính số năm công tác trong ngành đến ngày 31/12/2021. 

a) Cá nhân có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 20 năm trở lên, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Riêng cá nhân đang công tác tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng 

chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn được xét tặng sớm hơn thời gian quy định là 05 năm (đủ 15 năm trở lên). 

Không tính nhân hệ số đối với các thành tích thi đua. 

b) Cá nhân có đủ điều kiện quy định nhưng bị kỷ luật từ hình thức khiển 

trách đến dưới hình thức kỷ luật buộc thôi việc chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương 

sau 02 năm tính từ thời điểm có quyết định xóa kỷ luật. Thời gian thi hành kỷ luật 

không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương. 

3. Đối với cá nhân ngoài ngành Giáo dục thực hiện theo khoản 2 và khoản 3, 

Điều 6, Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

4. Hồ sơ phải theo đúng yêu cầu các biểu mẫu được quy định (đính kèm). 
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- Tờ trình kèm theo danh sách (mẫu số 1) gửi file word (qua Email: 

ducly@ninhthuan.edu.vn); 

- Bản tóm tắt thành tích cá nhân trong ngành Giáo dục (mẫu số 2); 

- Bản tóm tắt thành tích cá nhân không thuộc ngành Giáo dục (mẫu số 3). 

5. Thời gian nộp hồ sơ 

Các đơn vị về Sở GDĐT (qua Phòng Tổ chức-Hành chính, Email: 

ducly@ninhthuan.edu.vn) trƣớc ngày 30/10/2021. Hồ sơ gửi sau ngày quy định 

sẽ không được xem xét. 

Lƣu ý: Các đơn vị cần rà soát kiểm tra thật kỹ hồ sơ của từng cá nhân đối 

chiếu với những trường hợp đã nhận “Huy chương vì sự nghiệp giáo dục” hoặc 

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” không được tiếp tục đề nghị xét tặng. 

Trong quá trình thực hiện nếu có trở ngại cần báo về Thường trực Hội đồng 

TĐ-KT ngành Giáo dục điện thoại số 0259.3824600 để được hướng dẫn./.  

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
-Như trên;  

- GĐ và  Phó GĐ Sở; 

-Công đoàn ngành GD tỉnh; 

-Trưởng phòng chức năng Sở;                                                                                                                                                                                

-Website Sở;              

-Lưu: VT, P.TCHC.  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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                                                                                                           (Mẫu số 1) 
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN      

TÊN ĐƠN VỊ                            
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TTr- Ninh Thuận, ngày    tháng 10 năm 2021 

 

                                                                       

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chƣơng “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2021 
 

 

                                       Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

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

và Đào tạo, V/v Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; 

Căn cứ báo cáo thành tích của cá nhân; 

Đơn vị  . . . .  đã xét chọn và kính trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm  2021 cho  . . .cá nhân đủ tiêu 

chuẩn như sau: 

1. Cá nhân trong ngành Giáo dục: . . . . . . , trong đó:  

- Đang làm việc:  . . . . người; 

- Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước qui định:       người. 

2. Cá nhân ngoài ngành Giáo dục, đào tạo:   người 

3. Cá nhân người nước ngoài:    người 

(có danh sách kèm theo) 

 

 
Nơi nhận: THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 
-Như trên;                                                                                             

-Lưu:  
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CƠ QUAN CHỦ QUẢN      

TÊN ĐƠN VỊ                            
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

DANH SÁCH  

Các cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chƣơng “Vì sự nghiệp giáo dục” 

 năm 2021 

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr- , ngày    /10/2021) 
 

                             
TT Giới Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

(Không viết tắt) 

 

Số 

năm 

công 

tác 

trong 

ngành 

GD 

Đang 

công 

tác tại 

vùng 

khó 

khăn 

1 Ông     

2 Bà     

      

      

      

      

      

        

                                                                            THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

                                                                                  (ký tên đóng dấu) 
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          (Mẫu số 2) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƢƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC” 

NĂM 2021 
 

 

I . SƠ LƢỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN: 

Họ và tên:                                                                 Nam, Nữ:  

Ngày, tháng, năm sinh:                                            Dân tộc:  

Nơi ở hiện nay:   

Chức vụ và nơi công tác:   

Ngày vào ngành Giáo dục:   

Ngày nghỉ hưu, nghỉ chế độ:   

Số năm công tác trong ngành Giáo dục:  

Số năm công tác trên địa bàn khó khăn:   

Kỷ luật, Mức kỷ luật (nếu có):     số QĐ kỷ luật           thời gian kỷ luật 

Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương:   

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC 

Thời gian 

Từ tháng, năm đến tháng, năm 

Chức vụ, nơi công tác 

Ghi rõ: Trường, xã, huyện (quận) 

(không viết tắt) 

  

  

  

  

  

 

 ................,ngày.....tháng 10 năm 2021 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị Người khai ký 

 (Ghi rõ họ, tên) 
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(Mẫu số 3) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƢƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”  

NĂM 2021 
 

 

 

I. SƠ LƢỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN 

Họ và tên:                                                            Nam, Nữ: 

Ngày, tháng, năm sinh:                                        Dân tộc/Quốc tịch: 

Nơi ở hiện nay:  

Chức vụ và nơi công tác:  

 

II. THÀNH TÍCH ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH GIÁO DỤC 

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  
 

 ................,ngày.....tháng 10 năm 2021 

Ý kiến của UBND tỉnh  

hoặc ngành Giáo dục 

 

Cơ quan đề nghị 
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