
  

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 2395 /TB-ĐHTN-HĐTĐKT                  Đắk Lắk, ngày 13 tháng 11 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký thi đua năm học 2020 – 2021 

 

Kính gửi: - Lãnh đạo các đơn vị; 

                                  - Chủ tịch/Tổ trưởng 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; 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; Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng của ngành 

giáo dục; 

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; 

Để tạo động lực thúc đẩy cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao, làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua và thực 

hiện tốt các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2020 - 2021, Hiệu trưởng thông báo 

tới các đơn vị và cá nhân đăng kí thi đua năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau: 

1. Danh hiệu thi đua 

- Đối với tập thể: 

     + Tập thể lao động tiên tiến. 

     + Tập thể lao động xuất sắc. 

(Các tập thể là đơn vị thuộc, trực thuộc Trường (Phòng, Khoa, Viện, Trung 

tâm, Trường thực hành, Bệnh viện, ...) đều có thể đăng ký danh hiệu ‘‘ Tập thể lao 

động xuất sắc” nếu đủ điều kiện. 

- Đối với cá nhân: 

      + Lao động tiên tiến. 

      + Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

      + Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. 

2. Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân 

Cấp Bộ, Tỉnh. 

Cấp Trường. 

3. Thời gian, thủ tục, hồ sơ đăng ký 

- Thời gian:  

+ Các đơn vị triển khai đăng ký thi đua và hoàn thành trước ngày 

25/11/2020. 

+ Hồ sơ nộp về phòng Tổ chức cán bộ trước 17 giờ 00 ngày 27/11/2020 

(gặp đ/c Tuyến). 



- Thủ tục: Tất cả các đơn vị, cá nhân đều phải đăng ký thi đua. 

- Hồ sơ bao gồm: 

+ Biên bản họp đơn vị (theo mẫu); 

+ Đăng ký thi đua của các tập thể (Tổ/bộ môn/ban, đơn vị) (Mẫu số 1); 

+ Đăng ký thi đua của cá nhân (Mẫu số 2). 

+ File mềm hồ sơ (Excel), gửi về địa chỉ Email: ltktuyen@ttn.edu.vn. 

Nhận được thông báo này, yêu cầu Lãnh đạo và Chủ tịch công đoàn/Tổ công 

đoàn các đơn vị nghiêm túc triển khai đến toàn thể viên chức, người lao động đăng 

ký thi đua để tạo nên phong trào thi đua sôi nỗi trong toàn Trường.  

(Các văn bản về thi đua khen thưởng, biểu mẫu được đăng tải trên website 

của Trường. 

Nơi nhận:              HIỆU TRƯỞNG 
- Như Kính gửi;                                                                                       (Đã ký) 

- Công đoàn Trường; 

- Lưu: VT, TCCB; HĐTĐKT.                                                TS. Nguyễn Thanh Trúc 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

ĐƠN VỊ ……………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                    Đắk Lắk, ngày             tháng 11 năm 2020 
 

BIÊN BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC ĐƠN VỊ….. 

Năm học 2020 - 2021 
 

     Kính gửi: Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường ĐHTN 

 

- Đơn vị:…………………………………………………………………. 

- Tổng số viên chức:…………………………………………………….. 

- Chức năng, nhiệm vụ:…………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2020 - 2021 của 

từng tập thể Tổ/bộ môn/ban, cá nhân của đơn vị………………………………………, 

Tập thể đơn vị………………………….………….họp ngày      tháng       năm 2020 

thống nhất đăng ký thi đua năm học 2020 - 2021, như sau: 

I. Danh hiệu thi đua 

1) Cá nhân 

TT Họ và tên 
Đơn vị (Tổ/bộ 

môn/ban) 

Lao động  

tiên tiến 

CSTĐ  

cơ sở 

CSTĐ  

cấp Bộ 

1.       

2.       

2) Tập thể (Tổ/bộ môn/ban, đơn vị) 

TT Tập thể TT Lao động Tiên tiến TT Lao động Xuất sắc 

1.     

2.     

II. Hình thức khen thưởng 

1) Cá nhân 

TT Họ và tên 
Đơn vị (Tổ/bộ 

môn/ban) 

Khen thưởng  

cấp Trường 

Khen thưởng  

cấp Tỉnh, Bộ 

1.     

2.     

2) Tập thể (Tổ/bộ môn/ban, đơn vị) 

TT Tập thể 
Khen thưởng  

cấp Trường 

Khen thưởng  

cấp Tỉnh, Bộ 

1.    

   Lãnh đạo đơn vị 

 

     Công đoàn/Tổ công đoàn bộ phận 

 

 

 



Mẫu số 01 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

ĐƠN VỊ ……………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                          Đắk Lắk, ngày     tháng 11 năm 2020 
 

ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC TẬP THỂ……………….. 

Năm học 2020 - 2021 
           

          Kính gửi: Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường 
 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2020 - 2021 của 

từng Tổ/bộ môn/ban, cá nhân của đơn vị………………………………………………., 

Tập thể đơn vị………………………….………….họp ngày      tháng       năm 2020 

thống nhất đăng ký thi đua năm học 2020 - 2021, như sau: 

- Đơn vị:…………………………………………………………………. 

- Tổng số viên chức:…………………………………………………gồm: 

STT Họ và tên Chức vụ Tổ/bộ môn/ban Đơn vị 

     

     

- Nhiệm vụ được phân công:…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 Chỉ tiêu phấn đấu:…………………………………………………….. 

1. Danh hiệu thi đua: 

Tỷ lệ viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:…….… người, đạt tỷ lệ…….% 

Tỷ lệ viên chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”:……người, đạt tỷ lệ…….% 

Số viên chức đăng ký đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”:…. người, đạt tỷ 

lệ…….% 

Tập thể đạt danh hiệu:  

+ Lao động xuất sắc:  

+ Lao động tiên tiến:   

2. Khen thưởng 

Viên chức được khen thưởng cấp Trường:………… người, đạt tỷ lệ…….% 

Viên chức được khen thưởng cấp Tỉnh, Bộ:……… người, đạt tỷ lệ…….% 

Tập thể được khen thưởng: 

 + Khen thưởng cấp Trường:  

+ Khen thưởng cấp Tỉnh, Bộ:  

 

   Lãnh đạo đơn vị 

    (ký ghi rõ họ tên) 

Công đoàn bộ phận 

(ký ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 



Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày         tháng 11 năm 2020 

 

ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC CỦA CÁ NHÂN 

Năm học 2020 – 2021 

 

             Kính gửi: Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường 

 

- Họ và tên:…………………………………………………………………. 

- Đơn vị/Bộ môn:…………………………………………………………… 

- Chức vụ:…………………………………………………………………... 

- Nhiệm vụ được phân công:……………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 - Tôi đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp……………… 

năm học 2020 – 2021, với những nội dung đăng ký thi đua: 

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao 

2. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội 

quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, 

tích cực tham gia phong trào thi đua. 

3. Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ. 

4. Có đạo đức, lối sống lành mạnh. 

5. Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất do Lãnh đạo Nhà trường, đơn vị, tổ chức 

Đảng, Đoàn thể phân công. 

   Lãnh đạo đơn vị 

    (ký ghi rõ họ tên) 

Công đoàn/Tổ CĐ bộ phận 

(ký ghi rõ họ tên) 

Người đăng ký 

(ký ghi rõ họ tên) 

 


