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An Phú, ngày 17 tháng 4 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn lựa chọn tập thể, cá
nhân tham dự Hội nghị Điển hình tiên
tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua
yêu nước ngành Giáo dục năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trực thuộc
Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-SGDĐT ngày 13/01/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) tỉnh An Giang về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến
các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục năm 2020.
Phòng GDĐT hướng dẫn thực hiện xét chọn tập thể và cá nhân tham dự
Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành
Giáo dục năm 2020 đối với các trường trực thuộc như sau:
1. Tiêu chuẩn
a) Cá nhân trong ngành Giáo dục
Cá nhân: là cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác, giảng dạy (hoặc
mới nghỉ hưu) trong các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học thuộc ngành Giáo
dục tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn: Từ năm 2015 đến năm 2020 (tính theo Quyết
định công nhận) các cá nhân đạt một trong các danh hiệu, hình thức khen
thưởng: Nhà giáo Ưu tú, Huân chương lao động.
Tập thể: Từ năm 2015 đến năm 2020 (tính theo Quyết định công nhận) đạt
một trong các danh hiệu, hình thức khen thưởng: Huân chương lao động, Bằng
khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua cấp tỉnh 2 lần
trở lên.
b) Cá nhân ngoài ngành Giáo dục
Giai đoạn 2015-2020 có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đạt một
trong các tiêu chuẩn sau:
- Cá nhân có hiến đất xây trường;
- Cá nhân trực tiếp đóng góp cho ngành Giáo dục trị giá từ 50 triệu đồng
trở lên;
- Cá nhân trực tiếp vận động đóng góp cho ngành Giáo dục trị giá từ 500
triệu đồng trở lên.
2. Biểu mẫu
- Tờ trình, danh sách của đơn vị trình: Thực hiện theo mẫu đính kèm Công
văn.
- Bản tóm tắt thành tích: Thực hiện theo mẫu đính kèm Công văn.

3. Thời gian trình
Các đơn vị gửi hồ sơ trình về Phòng GDĐT chậm nhất vào ngày 21/4/2020.
Yêu cầu hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện đúng theo tinh thần
Công văn này./.
Nơi nhận:
- Đ C Phòng GDĐT
- Các trường trực thuộc;
- Cổng TTĐT Phòng GDĐT;
- ưu: T TH.
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TỜ TRÌNH
Về việc xét các tập thể và cá nhân Điển hình tiên tiến
ngành Giáo dục tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo An Phú
Căn cứ Công văn số 57/PGDĐT-TH ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo An Phú về việc hướng dẫn lựa chọn tập thể, cá nhân tham
dự Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành
Giáo dục năm 2020
Căn cứ báo cáo thành tích của ……………;
Trường ………………… đã xét chọn và kính trình Phòng Giáo dục và Đào
tạo xem xét các tập thể và cá nhân dự Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến
tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục năm 2020 cho …. tập thể và …. cá
nhân đủ tiêu chuẩn như sau:
1. Tập thể: …………….
2. Cá nhân trong ngành Giáo dục: ………… người;
3. Cá nhân ngoài ngành Giáo dục: ………… người;
4. Cá nhân là người nước ngoài: ……………người;
(có danh sách kèm theo)
Nơi nhận:
- Như trên
- ưu: T.

HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Phú, ngày 20 tháng 4 năm 2020
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Tập thể tham dự Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Giáo dục năm 2020
- Tên đơn vị:
- Ngày thành lập:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:
- Wibsite:
Tóm tắt thành tích đã đạt:
- Căn cứ vào tiêu chuẩn báo cáo tóm tắt nội dung hình thức và quá
trình thực hiện để đạt được thành tích số quyết định công nhận. Nội dung
báo cáo tối đa 300 từ.
- Kèm theo 01 tấm ảnh.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HIỆU TRƯỞNG

Ảnh 4x6 Dùng
để dán Kỷ yếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Không đóng
dấu giáp lai)

Ảnh 4x6
(Đóng dấu
giáp lai )

An Phú, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Cá nhân tham dự Hội nghị Điển hình tiên tiến
ngành Giáo dục năm 2020

1. Sơ yếu lý lịch
Họ tên:

Nam, nữ:

Ngày tháng năm sinh: (hoặc ngày
thành lập ) Chức vụ:
Trình độ chuyên môn:
Trình độ chính trị:
Ngày vào ngành:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
2. Tóm tắt thành tích đã đạt
(Căn cứ vào tiêu chuẩn báo cáo tóm tắt nội dung hình thức và quá
trình thực hiện để đạt được thành tích số quyết định công nhận. Nội dung
báo cáo tối đa 300 từ).
HIỆU TRƯỞNG

Người viết

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÒNG GDĐT AN PHÚ
TRƯỜNG ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
I. Tập thể

Đơn vị

TT
1

Huyện

Tóm tắt thành tích nổi bậc, tiêu biểu

II. Cá nhân
TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Năm
sinh

Ngày
vào
ngành

Tóm tắt thành tích nổi bậc, tiêu biểu

1
2

HIỆU TRƯỞNG

