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THÔNG BÁO 

Về việc phát hiện, xét chọn, giới thiệu cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến 

trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2025  

 
      Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị; 

 

Thực hiện Công văn số 621/BGDĐT-TĐKT ngày 22/02/2021 về việc 

phát hiện, lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến; 

Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản 

lý, giảng dạy và học tập” của ngành Giáo dục giai đoạn 2021 – 2025, kịp thời 

phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng các gương điển hình tiên tiến có nhiều đổi mới, 

sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập; tôn vinh, khen thưởng theo thẩm 

quyền và chủ động tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, 

Hiệu trưởng thông báo việc phát hiện, xét chọn, giới thiệu cá nhân và tập thể 

điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 

2021 - 2025, như sau: 

        1. Đối với cá nhân 

Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, đổi mới, sáng 

tạo trong việc dạy và học, sáng tạo trong quản lý, đóng góp vào sự nghiệp phát 

triển chung của Nhà trường, vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của Nhà trường; 

2. Đối với tập thể 

Tập thể có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, 

đổi mới, sáng tạo trong việc dạy và học, trong quản lý, đóng góp vào sự nghiệp 

phát triển chung của Nhà trường, vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

Toàn thể viên chức trong đơn vị gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của 

Nhà trường;  

Là đơn vị có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực hoạt động về đào tạo, 

tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ...  

3. Hồ sơ cá nhân, tập thể  

Hồ sơ cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn gồm có:  

- Lý lịch trích ngang bao gồm họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, email, 

cá nhân kèm theo ảnh 4x6 

- Bản thành tích của cá nhân và tập thể kèm theo minh chứng sản phẩm công 

trình nghiên cứu khoa học... 

- Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp đơn vị; 



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

thể viên chức của đơn vị được biết và nghiêm túc triển khai thực hiện. Đơn vị 

nộp hồ sơ về P.TCCB trước 17 giờ 00 ngày 30/6/2021 (gặp đ/c Tuyến); Đồng 

thời gửi file báo cáo thành tích của cá nhân và tập thể gửi về email 

ltktuyen@ttn.edu.vn ./. 

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

- Bí thư Đảng ủy;                                                                   (Đã ký) 
- Ban Giám hiệu; 

- Lưu: VT, HĐTĐKT, TCCB. (T5b) 
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