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Căn cứ Kế hoạch chiến lược hoạt động thi đua, khen thưởng Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) giai đoạn 2021-2025; Đề án Giải thưởng 

Giảng viên của năm; Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc ĐHQG-HCM tại buổi họp ngày 06 

tháng 9 năm 2021, ĐHQG-HCM thông báo đến các đơn vị thành viên và trực thuộc về 

Kế hoạch khen thưởng “Giảng viên dạy trực tuyến xuất sắc năm 2021” với những nội 

dung sau: 

1. Mục đích: 

Ghi nhận những giải pháp, sáng kiến hay của giảng viên, giáo viên trong việc 

giảng dạy trực tuyến, từ đó nhân rộng những ý tưởng và cách làm độc đáo hướng đến 

việc nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến tại ĐHQG-HCM. 

2. Thời gian:  

Khen thưởng giảng viên, giáo viên có tham gia giảng dạy, triển khai các giải 

pháp, sáng kiến trong việc giảng dạy trực tuyến trong học kỳ 1 năm học 2021-2022. 

3. Đối tượng: 

Giảng viên, giáo viên công tác tại các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQG-

HCM, các giảng viên, giáo viên thỉnh giảng có giảng dạy trực tuyến ít nhất một môn 

học trong học kỳ 1 của năm học 2021-2022 (kể cả các môn thực hành). 

4. Tiêu chí xét chọn: 

Thang đánh giá 100 điểm, bao gồm 05 nhóm Tiêu chí sau: 1). Thiết kế khóa 

học (chiếm 15%); 2). Phương pháp giảng dạy và đánh giá (chiếm 25%); 3). Kết quả 

học tập của sinh viên (chiếm 20%); 4). Khả năng ứng dụng công nghệ (chiếm 20%); 

5). Sự hỗ trợ (dành cho sinh viên) (chiếm 20%). 

5. Số lượng khen thưởng: 15 giảng viên, giáo viên. 

6. Giải thưởng bao gồm: 

- Giấy khen của Giám đốc ĐHQG-HCM. 

- Biểu tượng “Giảng viên dạy trực tuyến xuất sắc năm 2021”. 

- Hiện kim: 25.000.000 đ (hai mươi lăm triệu đồng) /cá nhân. 

7. Quy trình khen thưởng: 

a. Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, minh chứng 
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Giảng viên, giáo viên tham gia xét khen thưởng nộp thuyết minh, kèm minh 

chứng theo mẫu quy định cho đơn vị. 

b. Bước 2: Xét duyệt cấp đơn vị 

Căn cứ hồ sơ đề nghị xét của giảng viên, giáo viên, đơn vị tổ chức họp           

Hội đồng xét duyệt của đơn vị, lấy ý kiến bình chọn và lập danh sách giảng viên, giáo 

viên đạt từ 90% ý kiến đồng ý trên phiếu bình chọn gửi về ĐHQG-HCM. 

c. Bước 3: Xét duyệt cấp ĐHQG-HCM 

ĐHQG-HCM thành lập Hội đồng xét khen thưởng “Giảng viên dạy trực tuyến 

xuất sắc năm 2021” và triển khai bình chọn. Dựa trên kết quả của Hội đồng xét khen 

thưởng, Giám đốc ĐHQG-HCM ra quyết định công nhận và chỉ đạo tổ chức Lễ trao 

thưởng. 

8. Thời gian triển khai:  

- Từ 06/9/2021 - 10/9/2021: ĐHQG-HCM ban hành công văn thông báo về 

khen thưởng “Giảng viên dạy trực tuyến xuất sắc năm 2021”. 

- Kết thúc học kỳ 1 năm học 2021-2022: sau khi có kết quả chấm thi học kỳ 

1, các giảng viên, giáo viên sẽ nộp hồ sơ xét chọn, các đơn vị họp xét và gửi hồ sơ đề 

nghị lên ĐHQG-HCM, ĐHQG-HCM tiến hành xét chọn trong 20 ngày làm việc và 

công bố xét chọn. 

- Tổ chức trao khen thưởng: tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19, việc tổ 

chức trao khen thưởng sẽ được thực hiện phù hợp nhưng phải đảm bảo tính trang 

trọng; các sản phẩm mà các giảng viên, giáo viên nộp xét sẽ được biên tập thành tài 

liệu tham khảo nâng cao chất lượng dạy trực tuyến và phổ biến toàn ĐHQG-HCM. 

Trên đây là thông báo của ĐHQG-HCM về Kế hoạch khen thưởng “Giảng viên 

dạy trực tuyến xuất sắc năm 2021”. Đề nghị các đơn vị triển khai lan tỏa Kế hoạch và 

có các bước chuẩn bị phù hợp.  

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Ban Thi đua - Khen thưởng qua email 

bantdkt@vnuhcm.edu.vn. 

Trân trọng./. 
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