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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 1904/TB-ĐHTN-HĐTĐKT       Đắk Lắk, ngày  25 tháng 9 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 
 Kết quả bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2019 – 2020 (lần 1)  

 

      Kính gửi: - Lãnh đạo các đơn vị; 

                                        - Chủ tịch Công đoàn các đơn vị,  
  

Căn cứ Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về thi đua, khen thưởng; 

Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

thi đua, khen thưởng 2003; Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen 

thưởng; Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-ĐHTN ngày 05/8/2020 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Nguyên về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng của trường Đại học Tây Nguyên; 

 Căn cứ kết luận cuộc họp Hội đồng thi đua, khen thưởng ngày 21/9/2020 và 

ngày 23/9/2020, Hiệu trưởng thông báo kết quả bình xét danh hiệu thi đua, khen 

thưởng năm học 2019 - 2020, như sau: 

1. Kết quả bình xét 

        1.1. Danh hiệu thi đua 

 a. Cá nhân: 

- Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” : 632 người (Phụ lục 1) 

- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” :   70 người (Phụ lục 2) 

- Đề nghị “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”  : 01 người (Phụ lục 4) 

 b. Tập thể: 

- Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” : 106 tập thể (Phụ lục 5) 

- Đề nghị danh hiệu “Lao động xuất sắc”   : 17 tập thể (Phụ lục 6) 

        1.2. Khen thưởng 

 a. Cá nhân: 

- Cấp trường : 189 người (Phụ lục 3) 

- Đề nghị khen Bằng khen cấp Tỉnh/Bộ  : 13 người (Phụ lục 4) 

 b. Tập thể: 

- Cấp trường : 34 tập thể (Phụ lục 7)  

- Đề nghị Bằng khen cấp Tỉnh/Bộ  : 07 tập thể (Phụ lục 8) 

2. Thủ tục và thời gian thực hiện phản hồi 

Ý kiến phản hồi: Toàn bộ ý kiến phản hồi và minh chứng gửi về phòng Tổ 

chức cán bộ trước 11 giờ ngày 28/9/2020 (gặp đ/c Tuyến). 

Thông báo và kết quả bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2019 

– 2020 (lần 1) được đăng tải trên Website của Trường (Văn bản/P.TCCB). 

Nhận được Thông báo này yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị triển khai đến toàn 

thể VC & NLĐ được biết và thực hiện. 

Nơi nhận:                HIỆU TRƯỞNG 
- Như Kính gửi;       TS. Nguyễn Thanh Trúc                      

- HĐTĐKT;  (Đã ký)uyễn  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx

