
UBND HUYỆN GIA LÂM 

TRƯỜNG THCS KIM SƠN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kim Sơn, ngày      tháng  10  năm 2021 

DỰ THẢO 

QUY ĐỊNH 

Về mức chi thi đua, khen thưởng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-THCS KS, ngày  ….   /10/2021 

của Hiệu trưởng trường THCS Kim Sơn) 

  

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

 1. Quy chế này quy định về việc khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và học sinh của nhà trường sau học kỳ I, kết thúc năm học hoặc sau những đợt 

nhà trường phát động thi đua theo từng chủ đề. 

 2. Quy chế này áp dụng đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và 

học sinh đang công tác, giảng dạy và học tập tại nhà trường. 

 Điều 2. Mục đích, căn cứ và nguyên tắc khen thưởng. 

 1. Khen thưởng là hình thức động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và 

học sinh phát huy trí tuệ và năng lực của mình, thi đua hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao; Ghi nhận công lao đóng góp của họ cho sự nghiệp phát 

triển giáo dục của nhà trường và địa phương. 

 2. Căn cứ để khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh dựa 

trên những cơ sở sau đây: 

          a) Cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành xuất săc nhiệm vụ được giao 

trong năm học hoặc đạt thành tích xuất săc trong các đợt thi đua theo từng chủ 

đề, trong các Hội thi do Ngành giáo dục tổ chức.   

 b) Học sinh đạt danh hiệu HSG cấp Huyện, cấp TP; danh hiệu HSG, 

HSTT cấp Trường cuối năm học; Học sinh đạt HCV, HCB, HCĐ về TDTT 

trong HKPĐ cấp TP; cá nhân học sinh và tập thể lớp đạt thành tích cao sau các 

đợt thi đua, các cuộc vận động lớn của Ngành giáo dục hoặc của địa phương. 

 3. Việc xét duyệt thi đua để động viên khen thưởng cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, chính xác, 

có tác dụng thúc đẩy các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

 

CHƯƠNG II 

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI ĐUA 

 Điều 3. Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường họp để xét duyệt 

các danh hiệu thi đua trong cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh sau khi có 

kết quả đánh giá, xếp loại hai mặt giáo dục trong học sinh học kỳ I và cả năm 

học; sau khi có kết quả bình xét, đánh giá, phân loại cán bộ giáo viên, nhân viên 

cuối năm học của các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng gửi lên; hoặc sau những đợt 

phát động thi đua cao điểm theo từng chủ đề. 

    Hội đồng thi đua khen thưởng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, 

thiểu số phục tùng đa số. 



    Mức khen thưởng thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ được nhất trí 

trong Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học. 

  

 Điều 4. Hình thức khen thưởng. 

 - Khen thưởng cấp Trường: 

    + Học sinh đạt danh hiệu HSG, HSTT cuối HKI và cuối năm học. 

    + Học sinh đạt danh hiệu HSG cấp Huyện, cấp TP. 

    + Học sinh đạt thành tích cao trong các đợt thi đua cao điểm do Ngành 

GD hoặc địa phương phát động. 

    + Cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cấp 

Trường. 

    + Cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt thành tích cao trong các đợt thi đua cao 

điểm, các cuộc vận động của Ngành hoặc của địa phương. 

 - Khen thưởng cấp Huyện: 

    + Cán bộ quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý các hoạt động 

giáo dục, giáo viên đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp thành phố và hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ được giao được làm hồ sơ đề nghị xét duyệt danh hiệu CSTĐ cấp 

cơ sở. 

    + Giáo viên đạt kết quả giờ dạy giỏi  (17/20 điểm trở lên) trong Hội thi 

GV dạy giỏi hoặc có học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi HSG cấp TP và 

có SKKN được xếp loại cấp Huyện trở lên, được làm hồ sơ đề nghị công nhận 

danh hiệu GV dạy giỏi cấp Huyện. 

 

CHƯƠNG III 

MỨC CHI THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

 

Điều 5. Thưởng học sinh:  

Thưởng học sinh: (Thưởng cấp huyện, TP HS chỉ nhận thưởng 1 giải/ 1 cuộc thi/  

có số tiền thưởng cao hơn; thưởng vào tổng kết cuối năm học.  ) 

* Thưởng HS đạt giải cá nhân tham gia các cuộc thi do SGD, PGD tổ 

chức 

- Cấp thành phố: (Tên cuộc thi: Thi HS giỏi các môn văn hóa 9, khoa học 

KT 9, HKPĐ) 

        + Giải nhất, HCV: 250.000đ 

                             + Giải nhì, HCB: 200.000đ 

                             + Giải 3, HCĐ: 150.000đ 

                             + KK: 100.000đ 

 -Cấp huyện (Tên cuộc thi: Thi HS giỏi các môn văn hóa 9, olympic lớp 8, 

HKPĐ) 

+ Giải nhất: 150.000đ 

 + Giải nhỡ: 100.000đ 

 + Giải ba: 70.000đ 

 + Giải KK: 50.000đ 

+ Vào đội tuyển Olympic: 30.000đ 

- Cấp trường :  

 + Học sinh giỏi thủ khoa: 100.000 đ/ 1 kỳ     (Kỳ I không phát giấy khen) 



 + Học sinh giỏi xuất sắc: 50.000 đ/ 1 kỳ      (Kỳ I không phát giấy khen) 

 + Học sinh giỏi:    5 vở / 1 kỳ        (Kỳ I không phát giấy khen, loại vở 

80tr) 

 + Học sinh tiên tiến:   3 vở / 1kỳ       (Kỳ I không phát giấy khen, loại vở 

80tr) 

*  Thưởng HS đạt giải cá nhân khi tham gia các cuộc thi khác (do các tổ chức 

phối hợp với PGD, Sở GD) (Giải chạy báo HNM, Thi văn nghệ …..): mức 

thưởng bằng với mức thưởng tại mục a 

* Danh hiệu tập thể: ( Một năm xét một lần; Tập thể nhận 1 mức cao nhất) 

-  Lớp tiên tiến:                            100.000 đ/ năm . 

-  Lớp tuyên dương:                     50.000 đ/ năm . 

-  Chi đội mạnh cấp huyện:         200.000 đ/ năm  

Điều 6. Thưởng giáo viên: Thưởng các danh hiệu (Trường thưởng các danh 

hiệu khi Huyện và thành phố chưa thưởng) 

* Danh hiệu cá nhân: (Nhận mức cao nhất, nhận thưởng vào dịp 20/ 11 năm sau 

) 

- Giáo viên giỏi, quản lý giỏi, TPT giỏi cấp huyện:  150.000 đ. 

- Giáo viên giỏi, quản lý giỏi, TPT giỏi cấp TP:  300.000 đ. 

*  Thưởng GV bộ môn có học sinh giỏi, đạt huy chương các môn thi do SGD, 

PGD tổ chức;GV chỉ nhận 1 mức thưởng cao nhất/ 1 cuộc thi; nếu HS đó GV 

dạy trên lớp và GV bồi dưỡng khác nhau thì phần thưởng đó được tính cho cả 2 

đ/c: (Tên cuộc thi: Thi HS giỏi các môn văn hóa 9, khoa học KT 9, olympic lớp 

8, HKPĐ) 

- Cấp thành phố 

 + Giải nhất, HCV: 500.000đ 

 + Giải nhì, HCB: 400.000đ 

 + Giải ba, HCĐ: 300.000đ 

 + Giải KK: 200.000đ 

- Cấp huyện: + Giải nhất: 300.000đ 

   + Giải nhì: 200.000đ 

                       + Giải ba: 100.000đ 

                       + Giải KK: 50.000đ 

                       + Vào đội tuyển: 30.000đ  

* Thưởng GV có HS đạt giải cá nhân, hoặc GV trực tiếp tham gia thi khi tham 

gia các cuộc thi khác do các tổ chức phối hợp với PGD, Sở GD hoạc GV trực  

(Tên cuộc thi: Giải chạy báo HNM, Thi văn nghệ, làm đồ dùng dạy học …..): 

GV chỉ nhận 1 mức thưởng cao nhất/ 1 cuộc thi, mức như trên nhưng chỉ thưởng 

cho GV trực tiếp bồi dưỡng tại vòng thi nào thì nhận mức thưởng tại vòng thi 

đó; mức thưởng được chia đều cho GV tham gia bồi dưỡng 

- Thưởng cán bộ giáo viên có  SKKN: đạt A cấp huyện 100.000 đ. 

                                                               Đạt B cấp huyện: 70.000đ 

                                                               Đạt C cấp huyện: 50.000đ 

- Thưởng Giáo viên dạy các môn thi vào PTTH đạt chỉ tiêu sau: 

Nội dung Toán Văn Anh Môn 4 Tiền thưởng 

Lớp chọn 90%  

trở lên 

95%  

trở lên 

90% trở 

lên 

95% trở 

lên 

150.000 đ 



Nêu môn nào mức TB huyện cao hơn chỉ 

tiêu quy định của trường, môn đó phải đạt 

bằng hoặc cao hơn TB huyện  

 

Lớp thường Đạt mức bằng hoặc trên TB của huyện 150.000 đ 

* GV dạy nhiều lớp  thường phải đạt chỉ tiêu ở mức TB cộng của các lớp. 

* Thưởng GVCN lớp thường đạt 65% số HS của lớp vào THPT công lập, 

Lớp chọn 100% số HS của lớp vào THPT công lập (thưởng 150.000 đ) 

* Danh hiệu tập thể: - Thưởng tổ lao động giỏi, tổ chỉ nhận mức cao nhất 

                                    +  Cấp trường: 100.000đ  

                                    +  Cấp huyện: 200.000đ 

- Tổ lao động tiên tiến xuất sắc thành phố : 300.000đ/tổ/năm  

      * Thưởng đột xuất cho giáo viên, nhân viên trực tiếp thi:  

Mức chi:  - Đạt giải cấp Thành phố:   300.000đ/lần/năm  

                  - Đạt giải cấp Huyện:  150.000đ/lần/năm  

* Thưởng CBGV chỉ đạo: (Nhận mức cao nhất, thưởng vào dịp 20/11) 

 - Thưởng BGH chỉ đạo trường đạt danh hiệu trường tiên tiến:  

  + Cấp huyện: 100.000đồng / 1người 

  + Cấp thành phố: 200.000 đồng/1 người. 

 - Thưởng CTCĐ chỉ đạo công đoàn đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh: 

cấp huyện 100.000, cấp thành phố: 200.000đ 

 - Thưởng tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo tổ đạt danh hiệu tổ lao động giỏi: 

cấp huyện 100.000 đồng, cấp thành phố: 200.000đ 

 - Thưởng chỉ đạo phong trào TDTT: đạt trường tiên tiến   xuất sắc TDTT 

cấp huyện: 100.000, cấp thành phố 200.000 

 - Thưởng tổng phụ trách chỉ đạo liên đội đạt danh hiệu liên đội mạnh: Cấp 

huyện 100.000, thành phố 200.000 ( nhận thưởng mức cao nhất) 

 - Thưởng GVCN chỉ đạo lớp đạt danh hiệu lớp tiên tiến: 100.000; lớp 

được tuyên dương: 50.000 đ. 

          - Các phong trào khác do các cấp tổ chức chỉ thưởng cho GV được phân 

công trực tiếp bồi dưỡng như đó nêu ở trên 

 
 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Quy định này được cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường 

thảo luận, nhất trí thông qua hội nghị viên chức đầu năm. Mọi cá nhân trong tổ 

chức trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định trên. 
 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng ( Để chỉ đạo); 

- CT Công đoàn; 

- Trưởng Ban thanh tra nhân dân; 

- Bộ phận tài vụ; 

- Các tổ chuyên môn; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Thị Mai 

 


