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BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng xét thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân 
thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ, năm học 2021-2022 

  

Thời gian họp: Từ 08h00’ đến 11h00’ ngày 02/6/2022 

Bắt đầu họp vào lúc 08h00’’ ngày 02/6/2022 tại phòng Đoàn thể của nhà 
trường, Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường THCS Trần Đại Nghĩa tiến hành 
họp xét thi đua khen thưởng cho tập thể, cá nhân của nhà trường, năm học 2021 - 
2022 

I. THÀNH PHẦN  

1. Chủ trì: Ông Nguyễn Phi Khanh  – Hiệu trưởng nhà trường, 

2. Thư ký: Ông Lê Quang Hào – Thư ký hội đồng,  

Cùng 07 thành viên trong Hội đồng thi đua, khen thưởng của nhà trường.  

Vắng: Không 

II. NỘI DUNG 

1. Họp xét đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen 
thưởng cho các cá nhân và tập thể nhà trường năm học 2021 – 2022: 

Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường căn cứ: 

  - Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 
các cấp về công tác thi đua, khen thưởng; 

 - Căn cứ Căn cứ Hướng dẫn số 91/HD-PGDĐT, ngày 21/4/2022 của phòng 
Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen 
thưởng năm học 2021-2022; Thông báo số 56/TB-PGDĐT, ngày 30/5/2022, về 
việc nộp hồ sơ Thi đua - Khen thưởng năm học 2021-2022. 

- Quy định đánh giá xếp loại CCVC hàng tháng cửa trường THCS Trần Đại 
Nghĩa áp dụng trong năm học 2021-2022, đã được Hội nghị CCVC đầu năm học 
thống nhất thông qua. 

2. Kết quả họp xét: 

Sau khi xem xét thành tích của tập thể, cá nhân và tiêu chuẩn khen thưởng 
theo quy định. Hội đồng Thi đua, khen thưởng nhà trường nhất trí đề nghị Phòng 
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Giáo dục và Đào tạo thị xã xét, đề nghị UBND thị xã xét công nhận các danh hiệu 
thi đua, hình thức khen thưởng và trình các cấp xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân 
thuộc của nhà trường với các hình thức khen thưởng, kết quả như sau: 

a. Đề nghị các cấp công nhận danh hiệu: 

* Đối với cá nhân: 

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 22 cá nhân. 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 04 cá nhân. 

(Có danh sách kèm theo). 

* Đối với tập thể: 

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: 01 tập thể. 

 (Có danh sách kèm theo). 

b. Các hình thức khen thưởng: 

- Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã: 04 cá nhân. 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk: 02 cá nhân. 

 (Có danh sách kèm theo). 

3. Những cá nhân xét không được đề nghị công nhận các danh hiệu thi 
đua và hình thức khen thưởng gồm: 

- Không đề nghị công nhận danh hiệu LĐTT đối với bà Trần Thị Thu, do 
không đăng ký các danh hiệu từ đầu năm học. 

- Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày 02/6/2022. Biên bản được thông 
qua, thống nhất và làm cơ sở để lập tờ trình đề nghị cấp trên xét thi đua, khen 
thưởng./. 

THƯ KÝ 
 
 
 
 

Lê Quang Hào 

CHỦ TRÌ 
 

 
 
 

Nguyễn Phi Khanh 
Hiệu trưởng trường THCS Trần Đại Nghĩa 

 


