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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua và khen thưởng tập thể, cá nhân  

có thành tích nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam  

(20/11/1982 - 20/11/2022) 

 

 Thực hiện Công văn số số 4485/UBND-TH ngày 08/8/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc chủ trương khen thưởng; Công văn số 

213/BTĐKT ngày 12/9/2022 của Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh về việc góp ý 

tiêu chuẩn khen thưởng nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; Kế 

hoạch số 73/KH-SGDĐT ngày 20/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc 

phát động phong trào thi đua và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích nhân 

kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), Uỷ ban 

nhân dân huyện Đắk Song xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua và 

khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) như sau:  

 

A. PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

 1. Thông qua các hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo 

Việt Nam nhằm khơi dậy đạo lý “Tôn sư, trọng đạo” trong học sinh và xã hội; 

bồi dưỡng và nêu cao lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên ngành giáo dục; nâng cao vai trò, trách nhiệm và khẳng định sự đóng 

góp to lớn của đội ngũ nhà giáo với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; động viên, 

khích lệ toàn ngành vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua “dạy tốt, học tốt”, năng 

động, sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà 

giáo, cán bộ quản lý vững mạnh, từ đó quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

năm 2022; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk 

Nông lần thứ XII nhiệm kì 2020-2025.  

 2. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, 

gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao 

động, học sinh, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất 

lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành trong giai đoạn mới.  

 3. Các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức 

có kế hoạch; đảm bảo trang trọng, thiết thực, ý nghĩa, vừa đạt được yêu cầu giáo 

dục vừa thực hành tiết kiệm, không phô trương, lãng phí và phù hợp với tình 
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hình dịch bệnh tại địa phương; trong khi triển khai các hoạt động cần thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tuyệt đối không huy động 

nguồn lực tài chính từ học sinh và cha mẹ học sinh để sử dụng, phục vụ các hoạt 

động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.  

 II. NỘI DUNG  

 1. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” với nội dung trọng tâm 

“Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Tập trung triển khai 

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát 

động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm 

và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII; Nghị quyết về Kế hoạch phát 

triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Nông 5 năm giai đoạn 2021-2025 gắn với việc tiếp 

tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

 2. Phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; tham mưu xây dựng 

cảnh quan trường lớp “Xanh-Sạch-Đẹp”; duy trì phát triển chất lượng, phổ cập 

giáo dục. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học 

tập, phong trào học tập suốt đời. Tiếp tục triển khai Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018 theo lộ trình.  

 3. Phát huy, khuyến khích các giải pháp đổi mới, sản phẩm nghiên cứu 

khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến trong giảng dạy và công tác; đẩy mạnh 

tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao; đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp 

nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, hiệu quả công tác, hoàn thành thắng lợi 

nhiệm vụ năm học.  

 4. Tổ chức, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, 

học sinh tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các 

cơ sở giáo dục và các cụm thi đua. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua 

“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tăng cường 

công tác "Đền ơn đáp nghĩa"; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh 

thần cho đội ngũ giáo viên, nhân viên; đặc biệt là giáo viên, nhân viên đang 

công tác tại vùng khó khăn, biên giới; thăm hỏi động viên những giáo viên, nhân 

viên là thương binh, gia đình chính sách, đã nghỉ hưu; ủng hộ, động viên tinh 

thần, vật chất cho học sinh, giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn do tác động của đại dịch Covid-19 bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả, 

đúng quy định.  

 5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và công tác 

truyền thông về đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; thường xuyên có chuyên 

mục, tin bài giới thiệu về mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, gương điển 
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hình trên Đài Phát thanh - Truyền hình huyện, các báo trung ương, địa phương, 

website của các đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác để 

tuyên truyền, nhân rộng. Tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam, 

về truyền thống “Tôn sư, trọng đạo”; về vai trò, trách nhiệm, đóng góp to lớn 

của đội ngũ nhà giáo với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là trong giai đoạn 

đổi mới. Tuyên truyền về các phong trào thi đua, các cuộc vận động, về các hoạt 

động của quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần 

Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và thực 

hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.   

 6. Tăng cường giáo dục truyền thống; đặc biệt là lịch sử ngành Giáo dục 

và Đào tạo Đắk Song và những thành tựu của ngành kể từ khi thành lập huyện 

đến nay (2001-2022); chú ý việc xây dựng, cập nhật các hiện vật, tài liệu và sử 

dụng có hiệu quả phòng truyền thống tại các nhà trường, đơn vị; tôn vinh những 

tấm gương nhà giáo tiêu biểu, lấy đó làm tấm gương để giáo dục học sinh.  

 7. Kịp thời phát hiện điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, đặc 

biệt là những gương điển hình, gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, cách làm 

hay, mô hình mới về dạy học, về công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh và 

nỗ lực khắc phục khó khăn để bồi dưỡng, nhân rộng và tôn vinh.  

 8. Tùy theo tình hình thiên tai, dịch bệnh tổ chức hiệu quả các hoạt động 

chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam gồm các hoạt động cơ bản tại Kế 

hoạch số 21/KH-PGDĐT ngày 27/4/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.  

 

B. KHEN THƯỞNG 

 Để kịp thời động viên, vinh danh những tâm gương tiêu biểu xuất sắc của 

ngành, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện  

lập hồ sơ báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc và tặng 

Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với Phòng Nội vụ 

trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân với 

đối tượng, số lượng và tiêu chuẩn như sau: 

 I. KHEN THƯỞNG  

 1. Hình thức khen thưởng:  

 Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giấy khen của Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo và Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.  

 2. Đối tượng và Số lượng:  

 - Đối tượng: Các Phòng chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; Các 

cơ sở giáo dục thuộc huyện; Công chức, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 
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người lao động đang công tác trong ngành giáo dục của huyện và các nhóm trẻ, 

lớp mẫu giáo độc lập thuộc huyện có thành tích tiêu biểu xuất sắc; cá nhân trong 

ngành đã chuyển công tác hoặc cá nhân đã nghỉ hưu (nếu có) nhưng có đóng 

góp cho ngành giáo dục.  

 - Số lượng:  

 + Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh: 01 tập thể và 02 cá nhân 

đang công tác trong ngành;  

 + Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: 02 tập thể và 04 cá 

nhân;  

 + Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện: 10 tập thể và 20 cá 

nhân. (Có phụ lục kèm theo)  

 II. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

 Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam là những tập thể, cá nhân luôn dẫn đầu thi đua, thực hiện thiết 

thực, hiệu quả các phong trào thi đua của các cấp, các ngành và địa phương phát 

động.  

 1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh  

 a) Tập thể:  

 - Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 07/11/2014 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;  

 - Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, của địa phương và chỉ đạo của ngành về công tác chuyên 

môn; không có cá nhân bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên;  

 - Tổ chức thực hiện phong trào thi đua thiết thực, đạt hiệu quả; kiến tạo, 

hỗ trợ, phục vụ để mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh có môi 

trường sư phạm thuận lợi; khuyến khích được nhiều tập thể, cá nhân tự nguyện 

tham gia. Có đóng góp cụ thể có sự phát triển giáo dục của địa phương, được ghi 

nhận;  

 - Trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; có số giáo viên đạt 

danh hiệu Giáo viên dạy giỏi các cấp đạt 30% trở lên; số học sinh đạt danh hiệu 

học sinh giỏi các cấp cao (đối với cấp học phổ thông);  

 - Trong 10 năm từ năm học 2011-2012 đến năm học 2021-2022, tập thể 

được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có 3 năm trở lên liên tục 
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được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ưu tiên xét chọn tập thể ở vùng 

sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nếu các tập thể cùng thành tích.  

 b) Cá nhân:  

 - Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

tại địa phương và quy chế của ngành;  

 - Là tấm gương về đạo đức, tự học, rèn luyện; có nhiều giải pháp đổi mới, 

sáng tạo trong quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình 

độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được 

giao; 

 - Là cán bộ hoặc giáo viên đạt danh hiệu cán bộ quản lý giỏi hoặc giáo 

viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Bồi dưỡng được nhiều học sinh đạt học sinh giỏi 

các cấp (đối với cấp học phổ thông); 

 - Có nhiều hoạt động mang tính cộng đồng như: thiện nguyện, huy động 

học sinh ra lớp, nhận đỡ đầu hoặc giúp đỡ học sinh khó khăn…;  

 - Công tác trong ngành giáo dục từ 15 năm trở lên. Trong giai đoạn từ 

năm học 2006-2007 đến năm học 2021-2022, cá nhân được xếp loại hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có 3 trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Ưu tiên xét chọn cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nếu các 

cá nhân cùng thành tích. Đối với cán bộ, công chức, viên chức quản lý, giáo viên 

chuyển công tác, đã nghỉ hưu, có nhiều cống hiến cho sự phát triển ngành giáo 

dục của tỉnh; đạt 01 trong các tiêu chuẩn sau: có 3 năm trở lên liên tục hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 

Bằng khen của Bộ ngành Trung ương; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.  

 2. Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  

 a) Tập thể:  

 - Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh;  

 - Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, của địa phương và chỉ đạo của ngành về công tác chuyên 

môn;  

 - Tổ chức thực hiện phong trào thi đua thiết thực, đạt hiệu quả cao; kiến 

tạo, hỗ trợ, phục vụ để mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh có môi 

trường sư phạm thuận lợi; khuyến khích được nhiều tập thể, cá nhân tự nguyện 

tham gia. Có đóng góp cụ thể có sự phát triển giáo dục của địa phương, được ghi 

nhận; 
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 - Trong 10 năm học từ năm học 2011-2012 đến năm học 2021-2022, tập 

thể được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có 2 năm được xếp 

loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

 b) Cá nhân:  

 - Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

tại địa phương và quy chế của ngành; 

 - Là tấm gương về đạo đức, tự học, rèn luyện; có nhiều giải pháp đổi mới, 

sáng tạo trong quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình 

độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được 

giao; 

 - Có nhiều hoạt động mang tính cộng đồng như: thiện nguyện, huy động 

học sinh ra lớp, nhận đỡ đầu hoặc giúp đỡ học sinh khó khăn…, chưa được các 

cấp khen thưởng;  

 - Trong 10 năm học từ năm học 2011-2012 đến năm học 2021-2022: cá 

nhân được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có 2 năm hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Ưu tiên xét chọn tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, 

vùng đặc biệt khó khăn nếu các tập thể, cá nhân cùng thành tích.  

 3. Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện  

 a) Tập thể:  

 - Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh;  

 - Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, của địa phương và chỉ đạo của ngành về công tác chuyên 

môn;  

 - Tổ chức thực hiện phong trào thi đua thiết thực, đạt hiệu quả cao; kiến 

tạo, hỗ trợ, phục vụ để mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh có môi 

trường sư phạm thuận lợi; khuyến khích được nhiều tập thể, cá nhân tự nguyện 

tham gia. Có đóng góp cụ thể có sự phát triển giáo dục của địa phương, được ghi 

nhận;  

 - Trong 10 năm học từ năm học 2011-2012 đến năm học 2021-2022, tập 

thể được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có 2 năm được xếp 

loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

 b) Cá nhân:  

 - Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

tại địa phương và quy chế của ngành;  



7 

 

 - Là tấm gương về đạo đức, tự học, rèn luyện; có nhiều giải pháp đổi mới, 

sáng tạo trong quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình 

độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được 

giao;  

 - Có nhiều hoạt động mang tính cộng đồng như: thiện nguyện, huy động 

học sinh ra lớp, nhận đỡ đầu hoặc giúp đỡ học sinh khó khăn…, chưa được các 

cấp khen thưởng;  

 - Trong 10 năm học từ năm học 2011-2012 đến năm học 2021-2022: cá 

nhân được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có 2 năm hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Ưu tiên xét chọn tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, 

vùng đặc biệt khó khăn nếu các tập thể, cá nhân cùng thành tích.  

 4. Hồ sơ đề nghị gồm:  

 - Tờ trình, biên bản;  

 - Báo cáo thành tích tập thể có minh chứng kèm theo. 

 + Đối với tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (2 

bản); 

  + Đối với tập thể, cá nhân đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tặng Giấy khen (1 bản);  

 - Mẫu báo cáo thành tích (mẫu số 07) tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ.  

 5. Thời gian:  

 Hồ sơ đề nghị gửi về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Giáo dục và 

Đào tạo) trước 18/10/2022. 

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các phòng chuyên môn có liên 

quan thuộc huyện 

  - Giao phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Phòng Nội vụ và các phòng 

chuyên môn có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực 

hiện Kế hoạch này, thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định;   

 - Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm VH - TT&TT huyện tuyên 

truyền các điển hình tiên tiến; các thành tích của tập thể, cá nhân, các hoạt động 

tiêu biểu trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.  

 2. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn Đức An 

 Chỉ đạo các lực lượng tổ chức phối hợp tham gia, đảm bảo an toàn, trật tự 

trong suốt thời gian triển khai các phong trào trên địa bàn xã, thị trấn. 

 3. Các cơ sở giáo dục thuộc huyện  

 - Trên cơ sở Kế hoạch này, các đơn vị lập kế hoạch tổ chức các phong 

trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam theo điều kiện 
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cụ thể của đơn vị; tạo không khí thi đua sôi nổi, vui tươi,… để ngày Nhà giáo 

Việt Nam thực sự là ngày hội của các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, các 

bậc phụ huynh và nhân dân; 

  - Các đơn vị lựa chọn, gửi hồ sơ các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, 

xuất sắc nhất kèm theo tóm tắt thành tích và các minh chứng, sản phẩm đổi mới, 

sáng tạo về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) để biểu 

dương, khen thưởng kịp thời. Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị triển 

khai sâu rộng đến từng tập thể, cá nhân trong toàn ngành Kế hoạch này.  

 Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc 

có kiến nghị, đề xuất đề nghị liên hệ với Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Giáo dục và Đào tạo) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời. Tùy theo tình hình 

thực tế và kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, Uỷ ban nhân dân huyện sẽ nghiên 

cứu để điều chỉnh hợp lý./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT (b/c); 

- Huyện uỷ (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Các Phòng chuyên môn liên quan;  

- UBND các xã, TT;  

- Đài PT-TH Đắk Song;  

- Các CSGD thuộc huyện (t/h); 

- Trang TTĐT huyện;  

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thân 
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PHỤ LỤC SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG 

Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      tháng 10 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Song 

 

1. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo trình các cấp khen thưởng 

T

T Tên đơn vị 

Bằng khen Chủ tịch 

UBND tỉnh 
Giấy khen Sở GDĐT Ghi chú 

Tập thể  Cá nhân Tập thể Cá nhân  

1 Các cơ sở giáo 

dục thuộc huyện 
01 02 02 04 

 

 

2. Đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khen thưởng 

TT Tên đơn vị 

Giấy khen của Chủ tịch UBND 

huyện Ghi chú 

Tập thể Cá nhân 

1 
Các Nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo độc lập 
02 04 

UBND các xã, thị 

trấn đề xuất 

2 Khối thi đua 3 02 04  

3 Khối thi đua 4 02 04  

4 Khối thi đua 5 02 04  

5 
Các Phòng chuyên 

môn thuộc huyện 
02 04  

 Cộng 10 20  
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