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Tóm tắt thành tích
1. Xếp loại tập thể

- Năm học 2019-2020: Được UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định Số
2509/QĐ-UBND ngày, 25/10/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
- Năm học 2020 – 2021: Đề nghị UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc theo Báo cáo số 01/BCKTĐ2 ngày 13/01/2021 của Khối thi đua số 2 huyện Krông Ana.
2. Hình thức khen thưởng
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+ Bằng khen của UBND tỉnh theo Quyết định Số 753/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Đắk
Lắk về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
+ Bằng khen của UBND tỉnh theo Quyết định Số 3594/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh Đắk
Lắk về thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh
Đắk Lắk lần thứ VII.
3. Thành tích đạt được
- Năm học 2020 – 2021:
+ Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh kết quả 16/16 giáo viên được công nhận, trong
đó có 6 giáo viên được khen thưởng xuất sắc Hội thi (01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 03 giải khuyến
khích) và xếp thứ Nhất toàn đoàn.
+ Tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh, kết quả đạt 7/7 giáo viên được công nhận giáo
viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó có 04 giáo viên được khen thưởng xuất sắc Hội thi (01 giáo viên đạt giải
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nhì, 02 giáo viên đạt giải ba và 01 giáo viên đạt giải khuyến khích) và xếp thứ Nhì toàn đoàn.
+ Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh có 22/26 giáo viên được công nhận, trong đó có
05 giáo viên được khen thưởng xuất sắc Hội thi (01 giải nhất, 01 giải nhì và 03 giải ba) và xếp thứ Ba toàn
đoàn.
+ Tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh cấp tỉnh, kết quả đạt 01 giải nhất, 01 giải nhì,
01 giải khuyến khích và dự án giải nhất (học sinh trường THCS Tô Hiệu) tham gia và đạt giải Tư Cuộc thi
khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia.
Tham gia thi Hội (cấp tỉnh) sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng việt”; có 98 học sinh đạt giải (25 giải nhất,
27 giải nhì, 26 giải ba và 20 giải khuyến khích).
+

Người lập

Krông Ana, ngày 23 tháng 7 năm 2021
Trưởng phòng

Lương Chí

Võ Trung Dũng

