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THÔNG BÁO
Kết quả họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xét thi đua đối với các tập thể và
cá nhân các trường Trung học phổ thông và đơn vị trực thuộc Sở
năm học 2018 – 2019
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; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục và
Đào tạo ngày 24 tháng 7 năm 2019;
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị kết quả xét thi đua đối với các
tập thể và cá nhân các trường Trung học phổ thông và đơn vị trực thuộc Sở năm học
2018 – 2019 như sau:
1. Tập thể Lao động tiên tiến: 256 tập thể (đính kèm danh sách).
2. Cá nhân
a. Lao động tiên tiến: 3580 cá nhân (đính kèm danh sách);
b. Chiến sĩ thi đua cơ sở: 289 cá nhân (đính kèm danh sách);
c. Bằng khen UBND tỉnh: 67 cá nhân (đính kèm danh sách);
d. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 24 cá nhân (đính kèm danh sách);
e. Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 01 cá nhân (ông Hà Lê Anh – Trường THPT
Long Khánh);
f. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 01 cá nhân (ông Bùi Phú Xuân – Trường
THPT Ngô Quyền).
Trường hợp đơn vị có thắc mắc về kết quả xét thi đua đối với các tập thể và cá
nhân hoặc điều chỉnh sai sót các thông tin cá nhân (họ tên, giới tính,...) đề nghị phản
hồi về Sở Giáo dục và Đào tạo (đồng chí Nguyễn Thị Trúc Tự, chuyên viên Phòng
Tổ chức cán bộ, điện thoại: 0945.911.903) kể từ ngày thông báo đến hết ngày
29/7/2019. Sau thời gian trên, nếu các đơn vị không có phản hồi xem như thống nhất
với kết quả thông báo. Mọi sai sót về thông tin cá nhân đề nghị khen thưởng do Thủ
trưởng đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm/.
Nơi nhận:
- Các trường THPT công lập;
- Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB.
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