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THÔNG BÁO
V/v đăng ký thi đua năm học 2018 - 2019
Kính gửi: Thủ trưởng, Chủ tịch công đoàn các đơn vị
Năm học 2018 – 2019, toàn ngành giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XII, cùng với cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của
BCHTW và Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo” với phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”…
Trường đại học Tây Nguyên, năm học 2018 – 2019 mở đầu của nhiệm kỳ Hiệu
trưởng mới, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XI
(nhiệm kỳ 2015 – 2020)…
Để thực hiện tốt các chỉ tiêu năm học mới, Hội đồng thi đua – khen thưởng Trường
thông báo tới các đơn vị và cá nhân đăng ký thi đua, cụ thể như sau:
1. Danh hiệu thi đua
- Tập thể:
+ Lao động tiên tiến.
+ Lao động xuất sắc.
(Các tập thể phòng, ban, trung tâm, viện… có Chi bộ và Công đoàn độc lập đều có
thể đăng ký danh hiệu “Tập thể LĐXS” nếu đủ điều kiện)
- Cá nhân:
+ Lao động tiên tiến
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
+ Chiến sĩ thi đua cấp Bộ
2. Khen thưởng với các tập thể và cá nhân
- Cấp Bộ, cấp Tỉnh.
- Cấp Trường.
Tất cả các đơn vị, cá nhân đều phải đăng ký thi đua.
Đăng ký thi đua của các Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện (mẫu số 1); các Tổ, Bộ môn
(mẫu số 2) và cá nhân (mẫu số 3) gởi về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường trước 17
giờ 00 ngày 31/8/2018 (gặp đ/c Hà).
Nhận được thông báo này, Thủ trưởng và Chủ tịch công đoàn các đơn vị triển khai
tổ chức để CBVC đăng ký tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn trường.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Công đoàn Trường;
- Lưu: TĐKT, VT.
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