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UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1644 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 19 tháng 9 năm 2019

V/v phát động thi đua phòng, chống tội
phạm, HIV/AIDS và các TNXH năm 2019

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-BCĐ ngày 13/3/2019 của Ban Chỉ đạo phòng,
chống tội phạm, HIV/AIDS, TNXH và xây dựng phong trào TDBV ANTQ về phát động
thi đua phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS và các TNXH năm 2019; nhằm đẩy mạnh các
hoạt động thi đua trong công tác PCTP, HIV/AIDS và các TNXH, động viên cán bộ, giáo
viên, nhân viên trong toàn ngành ra sức phấn đấu thực hiện tốt Kế hoạch PCTP,
HIV/AIDS và các TNXH, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành năm 2019; thông
qua phong trào thi đua góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của các tập
thể và cá nhân trong việc ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các loại tội phạm, lây nhiễm
HIV/AIDS và các TNXH trong ngành GDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo phát động thi đua
PCTP, HIV/AIDS và các TNXH trong toàn ngành, với các nội dung như sau:
I. Đối tượng và nội dung thi đua
1. Đối tượng thi đua
1.1. Đối với cá nhân: tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành GDĐT
gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có
thành tích xuất sắc trong công tác PCTP, HIV/AIDS và các TNXH tại cơ quan, đơn vị,
địa phương và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua trên lĩnh vực
công tác PCTP, HIV/AIDS và các TNXH do các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và
địa phương phát động hàng năm.
- Lập được nhiều thành tích trên các lĩnh vực PCTP, HIV/AIDS và các TNXH
trong năm 2019.
1.2. Đối với tập thể: tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị gương mẫu chấp hành tốt
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có thành tích xuất sắc trong
công tác PCTP, HIV/AIDS và các TNXH trên địa bàn tỉnh An Giang và đạt một trong các
tiêu chuẩn sau:
- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua do sở, ngành, đoàn
thể, địa phương phát động trong năm;
- Lập được thành tích xuất sắc trên lĩnh vực công tác PCTP, HIV/AIDS và các
TNXH trong năm.
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* Phụ chú: Quá trình thực hiện, chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân ở cơ
sở - đối tượng trực tiếp làm công tác tuyên truyền, đấu tranh PCTP, HIV/AIDS và các
TNXH.
2. Nội dung thi đua
Thực hiện các nội dung theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác PCTP,
HIV/AIDS và các TNXH năm 2019; Kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCTP,
HIV/AIDS và các TNXH trong các cơ sở giáo dục năm 2019. (Kế hoạch số 31/KHSGDĐT, ngày 13/3/2019 của Sở GDĐT).
II. Hình thức khen thưởng
1. Bằng khen của UBND tỉnh: 30 tập thể, cá nhân (toàn tỉnh)
2. Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT: đối với các tập thể, cá nhân có thành tích
trong năm nhưng chưa được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Sở GDĐT sẽ xem xét tặng Giấy
khen cho các tập thể, cá nhân theo đúng quy định.
III. Kinh phí khen thưởng
1. Kinh phí chi cho Bằng khen của UBND tỉnh từ nguồn kinh phí khen thưởng của
tỉnh do Ban Thi đua khen thưởng tỉnh quản lý.
2. Kinh phí chi cho Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT từ nguồn kinh phí khen
thưởng của Sở GDĐT.
IV. Thời gian thi đua và tổng kết
1. Thời gian thi đua: thực hiện trong năm 2019.
2. Thời gian tổng kết: cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm của Ban Chỉ đạo tỉnh.
3. Thủ tục, hồ sơ khen thưởng
3.1. Thủ tục xét khen thưởng
- Căn cứ kết quả thực hiện, các phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc xem xét, lựa chọn
những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật trong năm để làm hồ sơ đề nghị tặng
Bằng khen của UBND tỉnh; tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT và gửi về Sở GDĐT
(Văn phòng).
- Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở GDĐT sẽ xem xét, bình chọn những tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật trong năm để làm hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen
của UBND tỉnh (lập hồ sơ gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh); tặng Giấy khen của Giám đốc Sở
GDĐT.
3.2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng
- Văn bản đề nghị khen thưởng của thủ trưởng đơn vị.
- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng.
- Biên bản xét khen thưởng.
* Lưu ý:
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- Thành tích của cá nhân, tập thể đã được khen thưởng bằng hình thức khác trong
năm thì không được đưa vào làm căn cứ xét khen thưởng tiếp (một thành tích không khen
thưởng hai lần)
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở GDĐT đúng thủ tục và thời gian quy định.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDCT.HSSV);
- VP. UBND tỉnh An Giang;
- Công an tỉnh (PV05, PV03);
- BCĐ PC tội phạm, AIDS, TNXH
và PTTDBVANTQ;
Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
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