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TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v nhắc nhở tiến độ thực hiện Chương trình
“01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết
tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”

Kính gửi: C ng đo n cơ sở các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng
v các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Kế hoạch số 26/CĐGD-CSPL ng y 23 tháng 02 năm 2022 của
an Thường v C ng đo n ng nh Giáo d c Th nh phố về triển khai thực hiện
Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến
thắng đại dịch Covid - 19” của Tổng Liên đo n Lao động Việt Nam.
Căn cứ Công văn số 324/LĐLĐ-CSPL ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Liên
đo n Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc nhắc nhở tiến độ thực hiện
Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến
thắng đại dịch Covid - 19”;
an Thường v Công đo n ngành Giáo d c Th nh phố nhắc nhở c ng đo n
cơ sở các Trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng v các đơn vị trực thuộc về tiến
độ thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết
tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, c thể như sau:
1. Tiến độ thực hiện Giai đoạn 1: Tổ chức thực hiện và cập nhật sáng
kiến tham gia từ 7h00 ngày 08/01/2022 đến trước 24h00 ngày 31/5/2022 đối
với những sáng kiến đủ điều kiện trong giai đoạn từ 01/9/2021 đến 31/5/2022.
Cụ thể: Ban Chấp h nh CĐCS xin ý kiến Cấp Ủy, phối hợp với Lãnh đạo
cơ quan đơn vị, cơ sở giáo d c tuyên truyền vận động tất cả các đo n viên C ng
đo n, cán bộ, nh giáo, người lao động thuộc các đối tượng sau đây cập nhật
sáng kiến trên Cổng th ng tin điện tử trực tuyến của C ng đo n Việt Nam:
- Đã được xét duyệt và công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua các cấp, từ cấp cơ
sở trở lên” năm học 2020 – 2021 cập nhật sáng kiến trên Cổng th ng tin điện tử
trực tuyến của C ng đo n Việt Nam.
- Đã được xét duyệt cấp trường (đơn vị) và đang thực hiện hồ sơ đề nghị công
nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua các cấp, từ cấp cơ sở trở lên” năm học 2021 –
2022.
Đây là cơ sở để tuyên dương, khen thưởng (tập thể và cá nhân) Chương
trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng

đại dịch Covid - 19” và cũng là căn cứ để đánh giá – xếp loại công đoàn cơ sở
cuối năm học 2021 – 2022.
2. Ban chấp h nh C ng đo n cơ sở tiếp nhận, tổng hợp sáng kiến (của các
cá nhân đã được bình xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Chiến sĩ thi
đua cấp Thành phố năm học 2020 – 2021; của các cá nhân đã được xét duyệt
cấp trường (đơn vị) và đang thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu
“Chiến sĩ thi đua các cấp, từ cấp cơ sở trở lên” năm học 2021 – 2022); phối
hợp với chuyên m n đánh giá, thẩm định sáng kiến và cập nhật sáng kiến vào
phần mềm theo dõi, quản lý Chương trình của Tổng Liên đo n theo các bước
hướng dẫn (theo Kế hoạch số 26/CĐGD-CSPL ngày 23/02/2022 & theo video
clip đính kèm); đồng thời xét chọn 01 (một) sáng kiến xuất sắc tiêu biểu và giới
thiệu với C ng đo n ngành Giáo d c Thành phố để Hội đồng xét Sáng kiến giải
pháp C ng đo n ngành Giáo d c Thành phố Hồ Chí Minh xét công nhận, khen
thưởng.
3. Hồ sơ xét chọn bao gồm:
+ Tờ trình của Ban Chấp hành C ng đo n cơ sở (theo mẫu gửi kèm Kế
hoạch số 26/CĐGD-CSPL ngày 23/02/2022);
+ Bảng tổng hợp tóm tắt sáng kiến (theo mẫu gửi kèm Kế hoạch số
26/CĐGD-CSPL ngày 23/02/2022).
- Hồ sơ, t i liệu có liên quan gửi về C ng đo n ng nh Giáo d c Thành
phố Hồ Chí Minh (Qua Ban Chính sách pháp luật) trước ngày 25/5/2022 bằng
đường bưu điện v đồng thời qua email: luuthienduc296@gmail.com.
Trên đây là Công văn nhắc nhở tiến độ thực hiện Chương trình “01 triệu
sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid 19” của Công đo n ngành Giáo d c Thành phố Hồ Chí Minh (có điều chỉnh thời
gian so với Kế hoạch số 26/CĐGD-CSPL ngày 23/02/2022 theo sự chỉ đạo của
Tổng LĐLĐVN & LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh), đề nghị các Công đo n cơ sở khẩn
trương triển khai cho đúng tiến độ và kịp thời báo cáo về Công đo n ngành Giáo
d c Thành phố (thông qua Ban Chính sách pháp luật) để được hướng dẫn thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực, Ban CSPL LĐLĐ TP “để
b/cáo”;
- Đảng Ủy, GĐ SGD&ĐT “để b/cáo”;
- Lưu VT, CSPL.
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