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TỜ TRÌNH 
Về việc đề nghị tặng cờ thi đua năm học 2019-2020 

 

Kính gửi: 

 

 

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Cao Bằng;  

- Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng. 

 

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013; 

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

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

Căn Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng huyện về xét, đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành 

tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Năm học 2019 - 2020. 

Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, 

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng xem xét, trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân tỉnh tặng Cờ thi đua cho 04 tập thể sau: 

1. Trường Mầm non Trưng Vương; 

2. Trường Tiểu học Đức Long; 

3. Trường Trung học cơ sở Nước Hai; 

4. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bế Triều. 

Kèm theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An (có biên bản họp 

của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, báo cáo thành tích của tập thể và biểu 

tóm tắt thành tích kèm theo). 

Đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua, Khen thưởng 

Sở Nội vụ tổng hợp, xem xét, trình cấp trên khen thưởng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bế Đặng Chuyên 
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                  DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG CỜ THI ĐUA 

NĂM HỌC 2019-2020: 04 ĐƠN VỊ 

(Kèm theo Tờ trình số  95/TTr-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An) 

 

 

TT 
Tên tập thể 

 

Tóm tắt thành tích (theo tiêu chuẩn của Luật Thi đua, khen thưởng 

 và các quy định hiện hành) 
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Trường Mầm non 

Trưng Vương 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

a) Về chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng: Duy trì sĩ số trẻ: 98/98 đạt tỷ lệ 100%; Trẻ được ăn tại lớp: 

98/98 đạt tỷ lệ 100%;100% trẻ được khám định kỳ và theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng. 

Cụ thể: Trẻ phát triển bình thường: 91/98 đạt tỷ lệ 92,9%; Trẻ suy dinh dưỡng cân nặng: 3/98 chiếm tỷ 

lệ 3,1%; Trẻ suy dinh dưỡng chiều cao: 4/98  chiếm tỷ lệ 4,1% 

b) Về chất lượng giáo dục 

+ Nhà trẻ: Trẻ phát triển thể chất: 21/22 đạt tỷ lệ 95,5%; Trẻ phát triển ngôn ngữ: 1/22 đạt tỷ lệ 95,5%; 

Trẻ phát triển nhận thức: 22/22 đạt tỷ lệ 100%; Trẻ phát triển tình cảm, xã hội và thẩm mỹ: 21/22 đạt 

tỷ lệ 95,5%. 

 + Mẫu giáo: Trẻ phát triển thể chất: 70/76 đạt tỷ lệ 92,1%; Trẻ phát triển ngôn ngữ: 74/76 đạt tỷ lệ 

97,4%; Trẻ phát triển nhận thức: 76/76 đạt tỷ lệ 100%; Trẻ phát triển thẩm mỹ: 76/76 đạt tỷ lệ 

100%.Trẻ phát triển tình cảm - xã hội: 76/76 đạt tỷ lệ 100%. 

+ Bé chăm ngoan: 98/98 đạt tỷ lệ 100% 

+ Bé khỏe ngoan: 91/98 đạt tỷ lệ 92,9%       

* Đạt các danh hiệu 

+ Tổ chức thành công hội thi “Bé khoẻ - Bé thông minh” cấp trường. 

+ Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 6/8 đạt tỉ lệ 75%; Đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 7/9,  Chiến sĩ thi 



đua cơ sở : 1/9; Xếp loại viên chức khá: 09 Đ/c, Xếp loại viên chức Xuất sắc: 01 Đ/c. 

II. Một số thành tích khác (công tác Đảng, đoàn thể, công tác từ thiện, nhân đạo) 

- Bí thư chi đoàn thanh niên của trường đạt giải khuyến khích cấp huyện “Tìm hiểu 90 năm lịch sử 

Đảng bộ tỉnh Cao Bằng” 

- 01 cán bộ quản lý đạt thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ Công nhân, viên chức, lao động 

và phong trào thi đua “ Giỏi việc nước - đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020 do liên đoàn lao động 

huyện Hòa An khen; Tập thể được Chủ tịch UBND huyện Hòa An tặng giấy  khen có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 

- Nhà trường luôn làm tốt công tác từ thiện, ủng hộ do các cấp phát động. 
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Trường Tiểu học 

Đức Long 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 

Thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung kế hoạch dạy học theo quy định; Tổ chức các hoạt động 

giáo dục ngoài giờ theo quy định; Không có tai nạn xảy ra trong nhà trường; đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm; xây dựng nhà trường xanh-sạch-đẹp; có nhiều biện pháp huy động học sinh đi học. Kết 

quả thành tích đạt được trong năm học: GVDG cấp trường: 21/21 đạt 100%, GVDG cấp  huyện: 7/14 

đạt 50% (Bảo lưu), GVDG cấp tỉnh 6/21=29% (tham gia dự thi và đạt 6/6=100%), GV làm TPT giỏi 

cấp huyện: 01 đ/c, GV đạt giải ba thi viết chữ đẹp cấp huyện (bảo lưu): 1/13= 7%, 01 giáo viên được 

cấp trên tặng giấy khen "GV điển hình tiên tiến", CBGV, NV đạt danh hiệu CSTĐCS: 6/24=25%, 

CBGV, NV đạt danh hiệu LĐTT: 14/24 = 58%. Duy trì sĩ số học sinh 362/362 = 100%. Kết quả chất 

lượng của học sinh (08 HS khuyết tật không đánh giá): Đánh giá định kì về học tập: Học sinh hoàn 

thành tốt: 120/354 = 34%; Hoàn thành: 234/354 = 66%, chưa hoàn thành: 0%. 

- Đánh giá định kì về năng lực, phẩm chất: Tốt: Tốt: 243/354 = 69%, Đạt: 111/354 = 31%, cần cố 

gắng: 0.  

- Khen thưởng cuối năm học: Hoàn thành xuất sắc các nội dung môn học: 120/354= 34%, học sinh có 

thành tích vượt trội hay tiến bộ ít nhất một môn học hoặc một phẩm chất, năng lực:  82/354= 23%. 

Học sinh đạt giải cấp huyện: 08 em (Bảo lưu).                                                                                         

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 56/56= 100% 

- Số học sinh lên lớp thẳng: 354/354=100%. 



Từ năm học 2016 - 2017 tập thể nhà trường được UBND Tỉnh tặng Bằng khen theo từng năm và Bằng 

khen giai đoạn. 

II. Một số thành tích khác (công tác Đảng, đoàn thể, công tác từ thiện, nhân đạo): 

1. Công tác Đảng: Nhiều năm liền chi bộ đạt tiêu biểu trong sạch vững mạnh, được Đảng ủy xã tặng 

giấy khen. 

2. Công tác Công đoàn: Tham gia sôi nổi các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn 

ngành phát động, đạt giải nhất bóng chuyền nữ toàn ngành; nhiều năm liền Công đoàn trường được 

công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng bằng khen. 

3. Công tác Đoàn thanh niên: Tập thể chi đoàn luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của trường, 

cũng như tham gia nhiều chương trình công tác chuyên môn, tham gia chương trình tình nguyện do 

Ban chấp hành Đoàn thanh niên xã tổ chức, tham gia nhiều hoạt động khác ở địa phương. 

4. Công tác Đội: Trong năm học Liên đội đã kết hợp với nhà trường quyên góp tiền, ủng hộ gạo, quần 

áo cho học sinh trong trường có hoàn cảnh khó khăn như: Chương trình “Tiếp sức học sinh đến 

trường” trao tặng 01 chiếc xe đạp trị giá 300.000 đồng, mua tăm ủng hộ hội người mù huyện Hòa An 

số tiền là 1.470.000 đồng, tặng 10 xuất quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn số tiền là 

2.000.000 đồng, trao 03 đàn gà khăn quàng đỏ trị giá 600.000 đồng... Tổ chức làm vệ sinh khu nhà bia 

tưởng niệm xã Đức Long 20 công. Trong năm học kết nạp được 56 đội viên. Liên đội trường nhiều 

năm liên tục được Hội đồng đội Trung ương tặng Bằng khen. 

5. Công tác từ thiện, nhân đạo: 

Trong năm học nhà trường luôn thực hiện tốt công tác từ thiện, ủng hộ các cuộc vận động quyên góp 

theo ngành, chính quyền địa phương. Động viên kịp thời cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị, 

tổng cộng số tiền thăm hỏi, giúp đỡ đồng nghiệp, ủng hộ các loại quỹ do cấp trên phát động trong năm 

học 2019-2020 là 18.640.000 đồng. 
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Trường trung học 

cơ sở Nước Hai 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

* Kế hoạch: Học sinh: Học lực từ TB trở lên 92/396 =  23,23%; Trong đó Giỏi 92/396= 23,23%; Khá 

144/396 = 36,36%; Tb 157/396 = 39,64%; yếu: 3/396 = 0,75% (Sau khi đã thi lại); Kém: 0 

- Hạnh kiểm: tốt: 327/396 = 82,57%;  Khá 64/396 = 16,16%; TB: 07/396=1,76%                                         

+ Lên lớp thẳng: 384/396 = 96,96%; Lên lớp sau thi lại: 83,33% 



 + Duy trì sĩ số 396/396 = 100% , Tốt nghiệp THCS: 90/90 = 100%;                                                                                                       

+ Phổ cập giáo dục THCS năm 2019 : Duy trì phổ cập mức độ 3. 

+HSG các cấp: Cấp huyện 76; Cấp tỉnh: 11                                                                       

+ GVDG các cấp: Cấp huyện 15/23 TS GV;  (Bảo lưu 2018-2019)                                   

+ Các hoạt động khác: Đạt giải nhì toàn đoàn trở lên Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện. 

 * Kết quả: Học sinh: Học lực từ TB trở lên 384/396 =  96,96%; Trong đó Giỏi 82/396 = 20,7%; Khá 

154/396 =38,88%; Tb 148/396= 37,37%; yếu: 12/396 = 3,04% (Chờ thi lại) 

- Hạnh kiểm: tốt: 336/396 = 84,84%;  Khá 54/396  = 13,63%; TB: 06/396=1,51%                                               

+ Lên lớp thẳng: 384/396 = 96,96%; Lên lớp sau thi lại: Chưa thi. Dự kiến đạt 10/12 em = 83,33 % 

+ Duy trì sĩ số 396/396 = 100%. Tốt nghiệp THCS: 90/90 = 100%;                                                                                                                       

+ Phổ cập giáo dục THCS năm 2019 đạt mức độ 3 cấp huyện. 

+ HSG các cấp: Cấp huyện 74; Cấp tỉnh: 0 (Không tổ chức thi) 

+ KHKT: cấp huyện: 01 giải nhì, cấp tỉnh: 01 giải ba                                                                    + 

GVDG các cấp: Cấp huyện 15/23 TSGV;  (Bảo lưu 2018-2019) ; Cấp tỉnh: 02/25 (bảo lưu) 

+ Các hoạt động khác: Được Sở GD &ĐT tặng giấy khen tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-

2020 (QĐ số 341/QĐ-SGD&ĐT ngày 07/7/2020). 

II. Một số thành tích khác (công tác Đảng, đoàn thể, công tác từ thiện, nhân đạo) 

+ Các hoạt động khác: Được Sở GD &ĐT tặng giấy khen tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-

2020 (QĐ số 341/QĐ-SGD&ĐT ngày 07/7/2020). 

+ Công tác Đảng: Tháng 12 năm 2019, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ).  

+ Công đoàn: Năm học 2019-2020, công đoàn trường đạt nhiều thành tích cao trong hoạt động phong 

trào. Công đoàn đề nghị tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen. 

+ Liên đội: Có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa trong năm học như: Ủng hộ bạn Anh Thư 

trường TH Hoàng Tung bị bệnh tan máu huyết tán trong suốt cả năm học; Tặng các đàn gà khăn quàng 

đỏ cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn trong trường; Ủng hộ chiếu trúc cho các chiến sĩ Trường Sa; 

Tham gia chào mừng các đại hội các cấp tại địa phương và tại huyện Hoà An... Năm học 2019-2020 

đề nghị hội đồng đội huyện Hoà An khen. 

+ Đoàn thanh niên: Mặc dù số đoàn viên chỉ còn 03 đoàn viên giáo viên trong độ tuổi. Tháng 3/2020 



có kết nạp thêm được 15 đoàn viên học sinh- hiện nay đã tốt nghiệp THCS, nhưng chi đoàn vẫn hoạt 

động tốt. Tham gia đầy đủ các haotj động đoàn của địa phương như: ra quân tình nguyện vệ sinh nghĩa 

trang, vệ sinh đường phố... được BCH đoàn thị trấn biểu dương thành tích. 
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Trường tiểu học 

và Trung học cơ 

sở Bế Triều 

 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Trong năm học 2019 - 2020 nhà trường thực hiện tốt kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy  

và học tập theo quy định của Bộ GD&ĐT và các cơ quan có thẩm quyền, thực hiện kế hoạch giảng 

dạy và học tập từng môn học theo quy định, hàng tháng có rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch 

thờ gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh; thực hiện hiệu quả các 

hoạt động dự giờ, thao giảng, hội giảng và thi giáo viên dạy giỏi các cấp.  

Kết quả:  Học sinh Khối THCS: (Vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra) 

- Tổng số học sinh: 110 (03 HS khuyết tậy hòa nhập không đánh giá), duy trì sĩ số: 110/110 (100%).   

 - Học lực: Giỏi: 12/107 (11,2 %); Khá:  49/107 (45,8%); TB: 44/107(41,1%); Yếu 2/107(1,9%) 

- Hạnh kiểm: Tốt: 68/86 (79,1%); Khá: 16 (18,6%); TB: 2(2,3%). Có 11 HS đạt giải thi học sinh giỏi 

các môn văn hóa cấp huyện, trong đó có 01 giải nhì, 05 giải ba và 05 giải khuyến khích 02 học sinh  

được chọn vào đội tuyển  học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh. 01 giải nhì  trong hội thi khoa học kĩ 

thuật do phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa An tổ chức và được chọn tham dự  thi khoa học kĩ thuật tại 

tỉnh Cao Bằng 

- Khối TH: (Vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra) 

- Tổng số học sinh: 238 (03 HS khuyết tậy hòa nhập không đánh giá), duy trì sĩ số: 238/239 ( 01 học 

sinh khuyết tật không theo học lớp 1). Học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và rèn luyện: 

99/235(42,1%), Học sinh tốt theo môn học: 56/235 (23,9%), Học sinh hoàn thành chương trình: 

80/235(34%). 

- Phẩm chất 235/235 học sinh  hoàn thành trong đó có 167 học sinh hoàn thành tốt và 68 học sinh hoàn 

thành. 

 Giáo viên 

+ 03 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020 

 + 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ năm học trở lên. Trong đó: Hoàn thành tốt 

26/27= 96,3% ; hoàn thành xuất sắc 10/27= 37% 

 + Số cán bộ, giáo viên, nhân viên đề nghị tặng danh hiệu danh hiệu Lao động tiên tiến  13/27 = 



48,1%. Trong đó đạt danh hiệu CSTĐCS 8/27= 29,6%.        

+ Nội bộ đoàn kết, gương mẫu100% cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành tốt mọi chủ trương chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong năm nhà trường đạt cơ quan văn hóa. 

II. Một số thành tích khác (công tác Đảng, đoàn thể, công tác từ thiện, nhân đạo) 

*Về công tác đảng: Với vai trò đảng lãnh đạo, nhà trường luôn phát huy nêu cao tinh thần các đồng 

chí giáo viên là đảng viên luôn luôn gương mẫu để quần chúng nọi theo. Đồng thời phát huy sức mạnh 

của chi bộ đảng trong nhà trường chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường đạt được hiệu quả cao. Hàng 

tháng chi bộ sinh hoạt đều đặn nhận xét ưu khuyết điểm từng đảng viên xây dựng chi bộ đảng trong 

sạch vững mạnh. Năm học 2019- 2020 giới thiệu 02 quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Trong năm 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xong do sáp nhập chi bộ tháng 11/2019 theo quy định tổ chức 

cơ sở đảng không đánh giá và xếp loại cuối năm. 

* Về công đoàn: Trong năm học 2019 - 2020 tập thể trường luôn thực hiện tốt các phong trào văn 

nghệ, thể thao do các cấp phát động, được Liên đoàn lao động huyện Hoà An tặng giấy khen tập thể 

công đoàn đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm 

2018 - 2019. Năm học 2019 - 2020 đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen tập thể công đoàn 

đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn. 

* Về công tác nhân đạo:  

 Tích cực tham gia ủng hộ nhân đạo do các cấp, các ngành phát động. Trong năm đã ủng hộ từ thiện 

nhân đạo được 45.239.600 đ 

                                                                            

                                                                             (Danh sách này ấn định: 04 tập thể) 
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