
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGUYÊN BÌNH 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nguyên Bình, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn các khối thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo 

năm học 2022 – 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi bổ 

sung một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa 

đổi bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

Quy quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh 

Cao Bằng Về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ- UBND ngày 21/9/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối, cụm thi đua trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn 03 khối thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 

– 2023 trên địa bàn huyện Nguyên Bình và Chỉ định các Trưởng khối, Phó Trưởng 

khối thi đua, cụ thể:  

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Trách nhiệm của Khối, Trưởng khối, Phó Trưởng khối, các thành 

viên khối thi đua: 

a. Trách nhiệm của khối thi đua: 

Thực hiện theo Điều 8. Quy chế Tổ chức và hoạt động của khối, cụm thi đua 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Ban hành kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng). 

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng khối: 

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng thi đua, khen 

thưởng huyện về hoạt động của khối theo quy định. 
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- Tổ chức phát động thi đua, đăng ký, ký giao ước thi đua giữa các đơn vị 

thành viên trong khối; xây dựng các văn bản để chỉ đạo tổ chức hoạt động khối 

trong năm học. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thành viên trong khối tổ chức hoạt động 

chung của khối. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thành viên khối cụ thể hóa Bảng tiêu chí 

chấm điểm thi đua phù hợp với quy định và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thành viên. 

- Chủ trì tổ chức chấm điểm thi đua hàng năm cho các đơn vị thành viên 

trong khối thi đua. 

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của khối trong năm học 

theo quy định. 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tác thi đua, khen thưởng của khối trong 

năm học; phát động, ký giao ước thi đua, báo cáo kết quả bình xét thi đua của khối 

và kết quả bầu trưởng khối năm sau về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội 

vụ); đề nghị khen thưởng cho các đơn vị thành viên trong khối theo quy định. 

- Yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện chế độ báo cáo và các nội dung 

hoạt động khác của đơn vị để tổng hợp phục vụ cho việc đánh giá hoạt động khối. 

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên trong khối thi đua và một số nhiệm vụ 

khác do Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện giao. 

c. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó trưởng khối: 

- Phối hợp với Trưởng khối thống nhất chương trình, kế hoạch và các nội 

dung hoạt động của khối trong năm học. 

- Điều hành, giải quyết công việc của khối khi được Trưởng khối ủy quyền. 

- Tổng hợp báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 

của khối; tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng của khối 6 tháng 

đầu năm và thực hiện báo cáo theo quy định của Hội đồng thi đua, khen thưởng 

huyện 

- Thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thành viên. 

d. Nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thành viên: 

- Tham gia ký giao ước thi đua và đăng ký các chỉ tiêu thi đua trong năm học 

bằng văn bản gửi đơn vị Trưởng khối và gửi về Phòng Nội vụ. Nếu trong năm đơn 

vị thành viên có điều chỉnh chỉ tiêu giao thực hiện, đơn vị được giao điều chỉnh có 

văn bản đăng ký điều chỉnh bổ sung gửi đơn vị Trưởng khối thi đua làm căn cứ 

chấm điểm tổng kết năm. 

- Tham gia xây dựng nội dung tiêu chí thi đua, bảng chấm điểm tiêu chí thi 

đua, tham gia ý kiến đối với các văn bản chỉ đạo hoạt động khối thi đua. 
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- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Ủy ban nhân dân 

huyện, Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện và của khối. 

- Tham gia đầy đủ, đúng thành phần các hoạt động của khối thi đua. 

- Xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và giới thiệu các mô hình, các 

điển hình tiên tiến có cách làm hay, có hiệu quả trong phong trào thi đua về Khối 

thi đua và Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ).  

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác phục vụ cho hoạt động khối do đơn vị 

Trưởng khối, Phó Trưởng khối phân công. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

3135/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nguyên 

Bình. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường 

Mầm non, Tiểu học, PTCS, THCS có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Ban TĐKT Sở Nội vụ; 

- T.T Huyện uỷ; 

- T.T HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3 (T/h); 

- Các thành viên HĐ TĐKT huyện; 

- Phòng GD & ĐT; 

- Phòng Nội Vụ; 

- Cổng thông tin điện tử của huyên; 

- Lưu: VT, NV.                                                                                                              

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đào Nguyên Phong 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH KHỐI THI ĐUA  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày      tháng 9 năm 2022 
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  của Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình)  

 

 

I. KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG MẪU GIÁO, MẦM NON: 

1. Trường Mầm non Ca Thành – Trưởng khối;    

2. Trường Mầm non Thể Dục – Phó Trưởng khối; 

3. Trường Mầm non Bắc Hợp;      

4. Trường Mầm non Minh Thanh;          

5.Trường Mầm non Hưng Đạo;   

6. Trường Mầm non Tam Kim;   

7. Trường Mầm non Hoa Thám;    

8. Khối Mầm Non trường PTCS Thịnh Vượng; 

9. Trường Mầm non Minh Tâm;     

10. Trường Mầm non Thị trấn Nguyên Bình;   

11. Trường Mầm non Lang Môn;      

12. Trường Mầm non Quang Thành;      

13. Trường Mầm non Triệu Nguyên; 

14. Trường Mầm non Thành Công;      

15. Trường Mầm non Yên Lạc; 

16. Trường Mầm non Vũ Nông;                   

     17. Trường Mầm non Thị trấn Tĩnh Túc;      

18. Trường Mầm non Mai Long;    

19. Trường Mầm non Phan Thanh.      

II. KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC : 

1. Trường Tiểu học Ca Thành - Trưởng khối; 

2. Trường Tiểu học Minh Tâm - Phó Trưởng khối; 

3. Trường Tiểu học Minh Thanh;      

4. Trường PT DTBT Tiểu học Hưng Đạo;     

5. Trường Tiểu học Thái Học;     

6. Khối Tiểu học trường Tiểu học, THCS Tam Kim;   

7. Trường Tiểu học Bắc Hợp;            

 8. Khối Tiểu học trường PTCS Thịnh Vượng; 

9. Trường Tiểu học Hoa Thám;      

10. Trường Tiểu học Thị trấn Nguyên Bình;   

11. Trường Tiểu học Lang Môn ;           

12. Trường Tiểu học Thể Dục;       

13.  Khối Tiểu học trường Tiểu học - THCS  Yên Lạc;   

14.  Khối Tiểu học trường Tiểu học - THCS Triệu Nguyên;   

15. Trường Tiểu học Quang Thành;  

16.  Trường Tiểu học Thành Công;       

17. Trường Tiểu học Phan Thanh;     

18. Trường Tiểu học thị trấn Tĩnh Túc;        

19. Trường Tiểu học Vũ Nông;      
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20. Trường Tiểu học Mai Long.          

III- KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG THCS, PTCS:  

1. Trường PT DTBT THCS Vũ Nông - Trưởng khối; 

2. Trường TH-THCS Triệu Nguyên - Phó Trưởng khối;  

3. Trường PT DTBT THCS Thành Công;      

4. Trường PT DTBT THCS Phan Thanh;                 

5. Trường PT DTBT THCS Mai Long ;    

6.Trường PT DTBT THCS Ca Thành;  

7. Trường PT DTBT THCS Hoa Thám;   

     8. Trường PT DTBT THCS Hưng Đạo; 

9. Trường PT DTBT THCS Quang Thành;      

    10. Khối THCS trường Tiểu học, THCS Tam Kim;            

11. Khối THCS trường Tiểu học, THCS Yên Lạc; 

12. Trường THCS Minh Thanh;         

13. Trường THCS Thái Học;       

14. Khối THCS trường PTCS Thịnh Vượng; 

15. Trường THCS thị trấn Nguyên Bình.       
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