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THÔNG BÁO
Kết quả xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm học 2018-2019
Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 6 năm 2019, Hội đồng Thi đua –
Khen thưởng ngành Giáo dục huyện An Phú (sau đây gọi tắt là Hội đồng) tiến
hành họp xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm học 2018-2019. Tham dự cuộc
họp có ông Thái Kim Khải, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Chủ
tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp, cùng các ủy viên của Hội đồng theo Quyết
định số 1038/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân
huyện. Phòng GDĐT xin thông báo kết quả xét thi đua, khen thưởng tổng kết
năm học 2018-2019 như sau: (có danh sách đính kèm).
Lưu ý:
- Đề nghị các trường rà soát kỹ danh sách trình khen đối với đơn vị mình
về giới tính, họ tên, chức vụ, đơn vị công tác…
- 03 trường tiếp tục được đề nghị xét tặng Cờ thi đua cấp tỉnh gửi bổ sung
báo cáo thành tích bằng văn bản kèm minh chứng (Bảng thống kê biên chế và
kết quả khen thưởng 2018-2019, quyết định công nhận sáng kiến của cá nhân
trong đơn vị) chậm nhất vào ngày 14/6/2019.
- 01 cá nhân tiếp tục được đề nghị xét tặng Bằng khen Thủ tướng Chính
phủ gửi bổ sung báo cáo thành tích (xem mẫu báo cáo thành tích kèm theo) qua
hộp thư điện tử chậm nhất vào ngày 14/6/2019 để Phòng GDĐT tổng hợp gửi
Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh xem xét và chỉnh sửa (nếu được xét chọn), sau
đó sẽ in ra 06 bộ để trình Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Phòng
GDĐT sẽ thông báo sau).
Xin thông báo đến các đơn vị trường học được biết. Mọi ý kiến xin liên hệ
bộ phận phụ trách công tác Thi đua – Khen thưởng của Phòng GDĐT chậm nhất
vào ngày 11/6/2019./.
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