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Số1142/TB- SGDĐT
V/v thông báo kết quả xét hồ sơ đề
nghị Bộ GDĐT tặng Bằng khen thành
tích xuất sắc trong Phong trào thi đua
“Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng
dạy và học tập” năm học 2021-2022

CỘN

HÒA XÃ HỘ CHỦ N HĨA

Ệ NAM

ộc lập - ự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 27 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố
Căn cứ Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo vể việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;
Căn cứ Kế hoạch 1374/KH-BGDĐT ngày 02/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo và Kế hoạch số 71/KH-SGD ĐT ngày 16/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về
thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”
ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025; Hướng dẫn số 2007/SGDĐT-VP ngày
10/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
năm học 2021-2022;
Căn cứ kết quả họp xét duyệt kết quả thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022
của Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo,
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả xét khen thưởng và đề nghị Thủ
trưởng các đơn vị thực hiện những nội dung sau:
1. Kết quả xét hồ sơ của tập thể, cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng
Bằng khen thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản
lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Đắk Lắk gồm 07 tập thể và 10 cá nhân (danh sách kèm theo).
2. Đề nghị các đơn vị, cá nhân tham gia ý kiến (nếu có) đối với tập thể, cá nhân
đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong Phong
trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 20212022 để Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Ngành xem xét trước khi trình Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
Các đơn vị tổng hợp ý kiến, gửi về bộ phận thư ký của Hội đồng Thi đua, khen
thưởng ngành GDĐT (qua Văn phòng Sở) từ ngày 27/7/2022 đến hết ngày 04/8/2022.
Sau thời gian trên, các đơn vị, cá nhân không có ý kiến xem như thống nhất.
Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Ban Giám đốc Sở (để chỉ đạo);
- Website Sở và các đơn vị trực thuộc,
các phòng GDĐT;
- Lưu: VT, VP, TĐKT.
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DANH
CH ẬP HỂ, C NHÂN
ề nghị Bộ iáo dục và ào tạo xét tặng Bằng khen thành tích xuất sắc
trong Phong trào thi đua “ ổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”
năm học 2021-2022
(Kèm theo Công văn số 1142/SGDĐT - VP ngày27/7/2022 của Sở GDĐT)
I. ẬP HỂ
TT
1
2
3
4
5
6
7

ơn vị
Trường THPT DTNT trú N’ Trang Lơng
Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột
Trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana
Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Ea H’leo
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Sup
Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk

. C NHÂN
Chức vụ, đơn vị
Phó Hiệu trưởng, trường THPT Hồng Đức
Giáo viên, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Giáo viên, trường THPT Krông Bông
Phó Hiệu trưởng, trường THPT Trần Quốc Toản
Giáo viên, trường THPT Hùng Vương
Giáo viên, trường THPT Huỳng Thúc Kháng
Giáo viên, trường THPT chuyên Nguyễn Du
Chuyên viên, Văn phòng Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk
Chuyên viên, phòng Quản lý chất lượng - Công
nghệ thông tin, Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk
10 Bà: Đỗ Thị Thanh Bình
Giáo viên, trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Ea
H’leo
Danh sách này có 07 tập thể và 10 cá nhân
TT
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Họ và tên
Ông: Nguyễn Văn Hùng
Ông: Đoàn Ngọc Tùng
Ông: Huỳnh Tấn Hùng
Ông: Thái Lin
Bà: Nguyễn Thị Huyền
Bà: Nguyễn Thị Tâm
Ông: Phạm Ngôn
Ông: Nguyễn Đình Vinh
Ông: Bùi Tuấn Cường

UBND HUYỆN KRÔNG ANA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÓM TẮT THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG BẰNG KHEN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐỔI MỚI
SÁNG TẠO TRONG QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP”, NĂM HỌC 2021-2022
I

Tập thể

Tóm tắt thành tích
1. Xếp loại tập thể

- Được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua thành tích xuất sắc trong quản lý và dạy học năm 2016 theo quyết định
số 228/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
- Năm học 2019-2020: Được công nhận tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số 2040/QĐ-UBND
ngày 21/9/2020 của UBND huyện Krông Ana
- Năm học 2021 – 2022: Được khối thi đua xét, đề nghị UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc.
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Trường THCS 2. Hình thức khen thưởng
Lương Thế
- Được UBND tỉnh tặng Bằng khen thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017-2018.
Vinh
+ UBND huyện tặng giấy khen theo quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 21/9/2020.
3. Thành tích đạt được trong năm học 2021 – 2022:
- Tổ chức dạy học trực tuyến trong các giai đoạn phòng chống dịch COVID- 19 học sinh tham gia học
trực tuyến đạt 96%; chất lượng dạy học trực tuyến đạt hiệu quả cao, bảo đảm kế hoạch giáo dục năm học
2021-2022.
- Tổ chức Hội thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp trường có 38 giáo viên đủ điều kiện dự thi, kết quả có 38
giáo viên được công nhận.
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- Tham gia cuộc thi thiết kế video bài giảng điện tử: Có 15 sản phẩm được công nhận và đạt giải cấp
huyện, trong đó có 6 giải nhất, 1 giải ba, 5 giải khuyến khích, 3 công nhận và xếp thứ Nhất cấp THCS; Có
03 sản phẩm đạt cấp tỉnh và tham gia cấp quốc gia (01 sản phẩm môn Địa lí; 01 sản phẩm môn Hoá học và
01 sản phẩm môn Mĩ thuật).
- Viết sáng kiến cấp trường 12 đề tài, tham gia cấp huyện gồm 8 đề tài và công nhận cấp huyện 8/8 đề
tài.
- Tham gia Cuộc thi ý tưởng sáng tạo cấp huyện, hoàn thiện dự án và tham gia Cuộc thi khoa học kỹ
thuật dành cho học sinh cấp tỉnh, kết quả đạt 01 giải nhất và 2 giải khuyến khích cấp huyện, dự thi và đạt 1
giải nhất cấp tỉnh.
- Tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk, kết quả có 2 sản phẩm dự thi và
đạt 01 giải nhất, 01 giải khuyến khích và tập thể được chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh
Đắk Lắk tặng Giấy khen.
- Tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp huyện dành cho học sinh THCS, với tổng số 33 học
sinh đăng ký dự thi đạt 20 giải (04 giải nhất, 05 giải nhì, 03 giải ba và 8 giải khuyến khích), là đơn vị xếp
thứ nhất trong 10 trường THCS tham gia kỳ thi.

