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THÔNG BÁO 

    Kết quả bình xét thi đua khen thưởng năm học 2017 – 2018 (lần 1) 
 

 
 
 
 

 

Kính gửi: Thủ trưởng, Chủ tịch công đoàn các đơn vị 
 
 

Ngày 05/7/2018, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường đã tiến hành họp bình xét 

các danh hiệu Thi đua – Khen thưởng năm học 2017 - 2018, Hiệu trưởng thông báo kết quả 

cuộc họp như sau: 

I. Kết quả xét thi đua – khen thưởng năm học 

1.1. Danh hiệu thi đua:  

a. Cá nhân: 

 - Lao động tiên tiến:    640 

 - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:      64 

 - Đề nghị Chiến sĩ thi đua cấp Bộ:     2 

b. Tập thể: 
- Lao động tiên tiến:    103   

- Đề nghị Lao động xuất sắc:    13 

1.2. Khen thưởng:  

a. Cá nhân: 
 - Cấp Trường:    119 

- Đề nghị  khen Cấp Bộ, Tỉnh:   16 

 b. Tập thể: 

 - Cấp Trường:      52 

- Đề nghị  khen Cấp Bộ, Tỉnh:    5 

Ghi chú: - Danh sách cụ thể đăng tải trên website của Trường: HCTH/Vanban 

     - Các cá nhân, tập thể được khen thưởng cấp Tỉnh, Bộ; danh hiệu “Tập thể 

Lao động xuất sắc”phải chuyển file Báo cáo thành tích cho Thường trực Hội đồng TĐKT để 

hoàn thiện hồ sơ, địa chỉ mail: tuanhung.tnu@gmail.com 

 II. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng ở các đơn vị 

Đa số các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc bình xét TĐKT theo thông báo số 

991/TB-ĐHTN-TĐKT ngày 23/5/2018, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị đề nghị khen thưởng 

vượt tỷ lệ cho phép hoặc chưa đủ tiêu chuẩn. 

III. Thời gian thực hiện 
Hội đồng Thi đua – khen thưởng nhận các thông tin phản hồi về thi đua - khen thưởng 

năm học (bằng văn bản) tại phòng HCTH trước 17 giờ 00 ngày 17/7/2018 (gởi đ/c Hà). 

 Nhận được thông báo này, Hiệu trưởng yêu cầu Thủ trưởng và Chủ tịch Công đoàn các 

đơn vị triển khai tới toàn thể CBVC trong đơn vị. 

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG 
- Như Kính gửi;        

  - Công đoàn trường;          

  - Lưu: HCTH, VT.                   (đã ký)  

    

 

 TS. Nguyễn Thanh Trúc 



 

                                

                                                                                   

     
                              


