
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-TCHC Ninh Thuận, ngày    tháng 4  năm 2021 

V/v hướng dẫn xét tặng Huy hiệu 

“Vì sự nghiệp xây dựng và phát 

triển tỉnh Ninh Thuận” năm 2021 

 

 

                                 Kính gửi :  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

  

Thực hiện công văn số 965/SNV-BTĐKT ngày 30/3/2021 của Sở Nội 

vụ, V/v trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh 

Thuận” đợt 1 năm 2021, 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, 

triển khai xét đề nghị trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển 

tỉnh Ninh Thuận” năm 2021 như sau: 

1. Các đơn vị căn cứ Quyết định số 94/2018/QĐ-UBND, ngày 

05/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hướng dẫn số 209/HD-SNV ngày 

18/01/2019 của Sở Nội vụ, tổ chức xét đề nghị trao tặng Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” năm 2021 bảo đảm đúng đối 

tượng, tiêu chuẩn, các mẫu văn bản, quy trình được quy định (đính kèm). 

2. Mốc thời gian để tính số năm công tác tại tỉnh Ninh Thuận đến ngày 

31/12/2020. Đối với cá nhân đã được trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây 

dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” không tiếp tục đề nghị xét tặng. 

3. Thời gian nộp hồ sơ (theo mẫu đính kèm): 02 bộ 

- Bản khai; Tờ trình của đơn vị; Biên bản họp; Danh sách. 

Các đơn vị tiến hành xét từ ngày 12/4/2021 đến ngày 20/4/2021 và gửi 

hồ sơ về Thường trực Hội đồng TĐ-KT Sở GDĐT (Phòng Tổ chức-Hành 

chính, gửi file word theo Email: ducly@ninhthuan.edu.vn) trước ngày 

23/4/2021. Hồ sơ gửi sau ngày quy định sẽ không được xem xét. 

Trong quá trình thực hiện nếu có trở ngại cần báo về Thường trực Hội 

đồng TĐ-KT Sở GDĐT (điện thoại 3824600) để được hướng dẫn./.  

 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
-Như trên;    

-Sở Nội vụ;                                                                                                         

-GĐ và Phó GĐ Sở; 

-Công đoàn ngành GD tỉnh;                        

-Trưởng, Phó phòng chức năng Sở;                                                                            

-Website Sở;              

-Lưu: VT, P.TCHC.  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

 

BẢN KHAI 

Đề nghị xét tặng Huy hiệu 

 “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” 

 

 

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

1. Họ và tên: …………………………………; Nam, nữ: ……………………; 

2. Ngày tháng, năm sinh:  .............................................................................  

3. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  .............................................................  

4. Chức danh/chức vụ
1
:  ................................................................................  

5. Đơn vị công tác
2
:  ......................................................................................  

II. KHEN THƢỞNG
 
 

Đã được Nhà nước tặng thưởng
3
: (Ghi rõ loại hình, số lượng từng loại 

hình, số quyết định, cấp ban hành - kèm bản sao y; không có thì ghi: Không) 
 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

III. KỶ LUẬT
4
: (Ghi rõ hình thức xử lý kỷ luật, thời gian thi hành kỷ 

luật đối với cá nhân, số quyết định, cấp ban hành; không có thì ghi: Không) 

……………………………………………………………………………

… 

IV. QUÁ TRÌNH THAM GIA CÔNG TÁC/THÀNH TÍCH ĐÓNG 

GÓP
 5
 

Từ ngày, tháng, 

năm đến ngày, 

tháng, năm 

Chức 

danh 

công tác 

Đơn vị 

công tác 

Lĩnh vực 

đóng góp 

Kết quả, 

hiện vật 

đóng góp 

Ghi chú 

Từ tháng 

..…năm…. đến 

tháng …năm….. 

 

 

 
 

 

Từ tháng 

..…năm…. đến 

tháng …năm….. 

 

 

 
 

 

Từ tháng 

..…năm…. đến 

tháng …năm….. 

 

 

 
 

 

Tổng thời gian      
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công tác:……… 

 

 Tôi xin cam đoan khai đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm./. 
 

XÁC NHẬN CỦA TRƢỜNG  

(Ký tên, đóng dấu) 

ngày … tháng … năm … 

NGƢỜI KHAI 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

Ghi chú: 

 
1 
Ghi chức danh đang công tác hoặc chức danh trước khi nghỉ chế độ; 

2 
Ghi đơn vị đang công tác hoặc đơn vị công tác trước khi nghỉ chế độ; 

3 
Loại hình đã được tặng thưởng, ghi rõ - bao gồm: Huy chương kháng chiến, 

Huân chương Kháng chiến, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí 

Minh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Chiến sĩ 

thi đua toàn quốc, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Huân chương Dũng 

cảm, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Lao 

động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công, Nhà giáo 

nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú, Nghệ sỹ 

nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Bằng khen 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh….- 

ghi rõ số quyết định, ngày tháng năm ký; 

Nếu cá nhân là nông dân được công nhận là điển hình sản xuất, kinh doanh 

giỏi cấp tỉnh ghi bổ sung số quyết định công nhận của Hội Nông dân tỉnh;  
4 

Ghi rõ thời gian thi hành kỷ luật đối với cá nhân bị kỷ luật từ mức cảnh cáo 

tới dưới mức buộc thôi việc; nếu không bị kỷ luật thì ghi: Không;  
5 

Ghi rõ lĩnh vực đóng góp, mức độ đóng góp (nếu có); Nếu cá nhân là người 

ngoài tỉnh có các công trình khoa học, đề tài, sáng kiến, tác phẩm... đã được 

phổ biến và chuyển giao áp dụng có hiệu quả trên các lĩnh vực đối với tỉnh thì 

ghi rõ tên đề tài, sáng kiến… và hiệu quả khi áp dụng – có xác nhận của cơ 

quan có thẩm quyền. 

* Lưu ý: không để trống các mục khai./. 
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SỞ GDĐT TỈNH NINH THUẬN 

TRƢỜNG . . . . 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TTr- Ninh Thuận, ngày    tháng 4  năm 2021 

 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng 

và phát triển tỉnh Ninh Thuận” năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 94/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây 

dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”; 

Căn cứ biên bản buổi họp của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành 

Giáo dục tỉnh Ninh Thuận, ngày     /4/2021.  

Trường . . . đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp 

xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” năm 2021 đối với 01 cá nhân, như 

sau: 

 

 

Đã có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận./.  

   
Nơi nhận: HIỆU TRƢỞNG 
-Sở GDĐT;    

-  

-Lưu:   
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SỞ GDĐT TỈNH NINH THUẬN 

TRƢỜNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Ninh Thuận, ngày    tháng 4  năm 2021 

 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƢỞNG 

(Trích biên bản) 

 

Hôm nay, vào lúc  . . . giờ 00, ngày    /4/2021, tại Sở . . . ., dưới sự chủ 

trì của ông  . . . . ., Hiệu trưởng Trường . . ., Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT. Hội 

đồng TĐ-KT . . . . . với sự tham gia của  . . .số có mặt/. . . .tổng số thành viên 

đã tiến hành họp xét đề nghị tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát 

triển tỉnh Ninh Thuận” năm 2021 . 

Hội đồng TĐ-KT đã nghe đ/c  . . . . . . ., Thường trực thi đua  . . . . . báo 

cáo thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh 

Thuận của các cá nhân, sau đó tiến hành thảo luận. Căn cứ qui định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tỉnh Ninh Thuận, đối chiếu với thành tích đạt được, Hội 

đồng TĐ-KT  . . . . . . thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Huy hiệu 

“Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” năm 2021 đối với . . . 

. cá nhân như sau: 

1.  

Thành tích: 

 

Đã có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận./.  

 
 HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƢỞNG 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƢỞNG                                                                                 

Nguyễn  . . . 

 

 

 



SỞ GDĐT TỈNH NINH THUẬN 

TRƢỜNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Ninh Thuận, ngày    tháng 4  năm 2021 

 

DANH SÁCH TRÌNH TẶNG THƢỞNG HUY HIỆU  

“VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH NINH THUẬN” 

(Kèm theo Tờ trình số ……ngày……tháng …năm ……của ………) 
Mẫu 02  

ST

T 
Họ và tên Quá trình công tác 

Chức danh/ 

chức vụ 

công tác 

Nơi đăng ký 

hộ khẩu 

thƣờng trú 

Đã đƣợc tặng thƣởng các danh 

hiệu và các hình thức khen 

thƣởng 

(Ghi rõ loại hình khen thưởng; số 

QĐ, ngày, tháng năm ký ban hành) 

I. Cá nhân hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị… 

1  

- Từ tháng … năm…đến 

tháng…năm... 

- Từ tháng … năm…đến 

tháng…năm... 

- Từ tháng … năm…đến 

tháng…năm... 

- … 

Tổng cộng: ….năm …….tháng       

công tác tại tỉnh Ninh Thuận 

  

Bằng khen ….. 

(Quyết định số …/QĐ-… ngày 

…của …) 

… 

… 

2 …     

II. Cá nhân đã nghỉ chế độ 
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1  

- Từ tháng … năm…đến 

tháng…năm... 

- Từ tháng … năm…đến 

tháng…năm... 

- Từ tháng…năm….: Nghỉ hưu 

Tổng cộng: ….năm …….tháng       

công tác tại tỉnh Ninh Thuận 

  

Bằng khen ….. 

(Quyết định số …/QĐ-… ngày 

….. của …) 

… 

… 

2 …     
                                                     

…., ngày ……tháng …. năm … 

Ngƣời lập biểu 

 

HIỆU TRƢỞNG 
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