
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA AN 

   

   Số: 96/TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa An, ngày 30 tháng 7 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học  

 

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 tháng 3 năm 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 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 Bằng khen cho tập thể, cá nhân sau: 

1. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học 2018 - 2019; 2019 - 2020 cho: 04 đơn vị 

1. Trường Mầm non Bình Dương, huyện Hòa An; 

2. Trường Mầm non Đức Long, huyện Hòa An; 

3. Trường Mầm non Nguyễn Huệ, huyện Hòa An; 

4. Trường Trung học cơ sở Hoàng Tung, huyện Hòa An. 

2. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học 2018 - 2019; 2019 - 2020 cho: 15 cá nhân 

1. Bà Tô Thị Quyên - Hiệu Trưởng trường Mầm non Nguyễn Huệ; 

2. Bà Lê Thị Thiệu - Giáo viên Trường Mầm Non Bạch Đằng; 

3. Bà Bế Thị Thuận - Giáo viên Trường Mầm non Bình Long; 

4. Bà Nguyễn Thị Hường - Giáo viên Trường Mầm non Nước Hai; 

5. Bà Tống Thị Minh Hiếu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Trưng Vương; 
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6. Bà Hoàng Thị Thúy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Chung; 

7. Bà Lương Thị Thương - Giáo viên Trường TH&THCS Hồng Việt; 

8. Bà Nông Thị Bích Thùy - Giáo viên Trường Tiểu học Dân Chủ; 

9. Bà Trương Thùy Linh - Giáo viên Trường Tiểu học Nước Hai; 

10. Ông Hoàng Công Huân - Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Nước Hai; 

11. Linh Thị Lương Thục - Hiệu Trưởng Trường THCS Đức Long; 

12. Bà Hoàng Thị Vỹ - Giáo viên Trường THCS Nước Hai; 

13. Bà Phan Thị Linh - Giáo viên Trường THCS Nam Tuấn; 

14. Ông Lý Hồng Nam - Giáo viên Trung tâm GDNN&GDTX; 

15. Bà Nông Thị Thuật - Giáo viên trung tâm GDNN&GDTX. 

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, cá nhân 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 xem xét, tổng hợp 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 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN GIAI ĐOẠN 02 NĂM HỌC  

(Kèm theo Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày  30 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An) 

 

I. Tập thể: 04 đơn vị 

  

 

TT 
Tên đơn vị 

Tóm tắt thành tích (theo tiêu chuẩn của Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định 

hiện hành) 

 

 

  1 

Trường Mầm non Bình Dương 

- Năm học 2018 - 2019 đạt Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” theo Quyết định số 

1168/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh Cao Bằng. 

- Năm học 2019 - 2020 đang đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 

2 Trường Mầm non Đức Long 

- Năm học 2018 - 2019 đạt Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” theo Quyết định số 

1168/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh Cao Bằng. 

- Năm học 2019 - 2020 đang đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 

3 Trường Mầm non Nguyễn Huệ 

- Năm học 2018 - 2019 đạt Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” theo Quyết định số 

1168/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh Cao Bằng. 

- Năm học 2019 - 2020 đang đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 

   4 
Trường Trung học cơ sở Hoàng 

Tung 

- Năm học 2018 - 2019 đạt Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” theo Quyết định số 

1168/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh Cao Bằng. 

- Năm học 2019 - 2020 đang đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 

 

II. Cá nhân: 15 người 

 

 

TT 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

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

thưởng và các quy định hiện hành) 

 

 

 

 

Bà Tô Thị Quyên 
Hiệu trưởng trường Mầm non 

Nguyễn Huệ 

Năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020 được đánh giá HTXSNV, 

có 02 sáng kiến được công nhận gồm:  

1. Một số biện pháp chỉ đạo "nâng cao chất lượng giáo dục 

trong trường mầm non Nguyễn Huệ. huyện Hòa An, tỉnh Cao 
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1 

Bằng" được công nhận theo quyết định số 1384/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện  

2. Một số biện pháp giúp giáo viên tổ chức tốt lễ hội trong 

trường Mầm non Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

được công nhận theo quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 

22/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện  

 

 

 

 

 

 

2 

Bà Lê Thị Thiệu 
 Giáo viên trường Mầm non 

Bạch Đằng 

Năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ, Có 2 sáng kiến được công nhận gồm:  

1. “ Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi học tốt môn tạo hình 

trong hoạt động xé dán ở trường mầm non Bạch Đằng” được 

công nhận theo quyết định số 1384/QĐ–UBND ngày 

18/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện  

 2. “ Một số biện pháp cải tiến giúp trẻ 5 - 6 tuổi học tốt môn 

tạo hình trong hoạt động xé dán ở trường Mầm non Bạch 

Đằng” được công nhận theo quyết định số 2309/QĐ - UBND 

ngày 22/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện   

3 Bà Bế Thị Thuận 
 Giáo viên trường Mầm non 

Bình Long 

Năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020 được đánh giá HTXSNV, 

có 02 sáng kiến được công nhận gồm: 

1. “Một số biện pháp rèn kỹ năng vận động tinh cho trẻ 5-6 

tuổi ở trường Mầm non Bình Long” được công nhận theo quyết 

định số 1384/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND 

huyện  

2. “Biện pháp nâng cao hiệu quả trong tổ chức hoạt động các 

trải nghiệm cho trẻ 3-4 tuổi trường Mầm non Bình Long” được 

công nhận theo quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 

của Chủ tịch UBND huyện 

4 Bà Nguyễn Thị Hường 
Giáo viên trường Mầm non 

Nước Hai 

Năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020 được đánh giá HTXSNV, 

có 02 sáng kiến được công nhận gồm:  
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1. “Một số biện pháp nâng cao kỹ năng đọc thuộc thơ diễn cảm 

cho trẻ lớp 5 tuổi B tại Trường Mầm non Nước Hai - Hòa An - 

Cao Bằng qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học” được 

công nhận theo quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 

của Chủ tịch UBND huyện  

2. “Một số biện pháp giúp trẻ lớp 4 tuổi B hứng thú, tích cực, 

chủ động tham gia hoạt động ngoài trời tại trường Mầm non 

Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng”  được công nhận 

theo quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của Chủ 

tịch UBND huyện  

5 
Bà Tống Thị Minh 

Hiếu 

Hiệu trưởng trường Mầm non 

Trưng Vương 

Năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020 được đánh giá HTXSNV, 

có 02 sáng kiến được công nhận gồm: 

1. “Biện pháp quản lý chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn trong 

trường mầm non Trưng Vương, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao 

Bằng” được công nhận theo Quyết định số 1384/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện  

2. “Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng chuyên môn 

trong trường mầm non Trưng Vương, huyện Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng” được công nhận theo Quyết định số 2309/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện  

6 Bà Hoàng Thị Thúy 
Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê 

Chung 

Năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020 được đánh giá HTXSNV, 

có 02 sáng kiến được công nhận: 

1. “Một số biện pháp chỉ đạo rèn nếp cho học sinh tiểu học” 

được công nhận theo Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 

18/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện  

2. “Một số biện pháp chỉ đạo rèn nếp cho học sinh tiểu học” 
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được công nhận theo Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 

22/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện  

7 Bà Lương Thị Thương 
Giáo viên trường TH&THCS 

Hồng Việt 

Năm 2018- 2019, 2019- 2020 được đánh giá HTXSNV, có 02 

sáng kiến được công nhận gồm: 

1.  Một vài giải pháp giúp học sinh tiểu học họa tốt phân môn 

Tập đọc nhạc” được công nhận theo Quyết định Số 1384/QĐ 

ngày 16/8/2019 của  Chủ tịch UBND huyện  

2. “ Một vài giải pháp giúp học sinh lớp 5 thể  hiện tốt các bài 

hát trong chương trình” được công nhận theo Quyết định Số 

2309/QĐ- UBND ngày 22/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện  

8 
Bà Nông Thị Bích 

Thủy 

Giáo viên trường tiểu học Dân 

Chủ 

Năm 2018 - 2019, 2019 - 2020 được đánh giá HTXSNV, có 02 

sáng kiến được công nhận gồm: 

1. “Tổ chức trò chơi toán học nhằm gây hứng thú học tập cho 

học sinh lớp 5” được công nhận theo Quyết định Số 1384/QĐ 

ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện  

 2. Tiếp tục triển khai sáng kiến “Tổ chức trò chơi toán học 

nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 5”  được công 

nhận theo Quyết định Số 2309/QĐ- UBND ngày 22/7/2020 của 

Chủ tịch UBND huyện Hòa An  

9 Bà Trương Thùy Linh 
Giáo viên trường tiểu học Nước 

Hai 

Năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020 được đánh giá HTXSNV, 

có 02 sáng kiến được công nhận cấp huyện gồm: 

1. "Một số giải pháp dạy học khái niệm số thập phân trong môn 

Toán lớp 5" được công nhận theo Quyết định số 1384/QĐ-

UBND ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện  

2. Tiếp tục sáng kiến "Một số giải pháp dạy học khái niệm số 

thập phân trong môn Toán lớp 5" được công nhận theo Quyết 

định số 2309/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND huyện   

10 Ông Hoàng Công Huân Hiệu trưởng trường tiểu học Năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020 được đánh giá HTXSNV, 
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Nước Hai có 02 sáng kiến được công nhận: 

1. “Một số giải pháp dồn điểm trường để nâng cao chất lượng 

giáo dục” được công nhận theo Quyết định số 1384/QĐ-

UBND ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện Hòa An  

2. “Một số giải pháp chỉ đạo công tác xây dựng văn hóa học 

đường trong trường Tiểu học” được công nhận theo Quyết định 

số 2309/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện Hòa An  

11 
Bà Linh Thị Lương 

Thục 

Hiệu trưởng trường THCS Đức 

long 

- Năm học 2018 - 2019, 2019- 2020 được đánh giá HTXSNV, 

có 02 sáng kiến được công nhận gồm:  

1. “Sử dụng hiệu quả thí nghiệm hóa học nâng cao chất lượng 

dạy học môn Hóa học ở trường Trung học cơ sở” được công 

nhận theo quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của 

Chủ tịch UBND huyện   

 2. “Đổi mới phương pháp ôn luyện thi để nâng cao chất lượng 

học sinh mũi nhọn môn Sinh học lớp 9 trường Trung học cơ 

sở” được công nhận theo quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 

22/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện  

12 Bà Hoàng Thị Vỹ 
Giáo viên trường THCS Nước 

Hai 

Năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020 được đánh giá HTXSNV, 

có 02 sáng kiến được công nhận: 

1. “Sử dụng hiệu quả thí nghiệm nâng cao chất lượng dạy học 

môn Hóa học THCS” được công nhận theo Quyết định số 

1384/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện  

2. “Đổi mới cách tiến hành một số thí nghiệm Hóa học ở 

trường THCS” được công nhận theo Quyết định số 2309/QĐ-

UBND ngày 22/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện  

13 Bà Phan Thị Linh 
Giáo viên trường THCS Nam 

Tuấn 

- Năm học 2018 - 2019, 2019- 2020 được đánh giá HTXSNV, 

có 02 sáng kiến được công nhận gồm:  
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1. “Sử dụng trò chơi để tạo hứng thú cho học sinh trong dạy 

học môn Ngữ văn lớp 9” được công nhận theo quyết định số 

1384/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện  

2. “Sử dụng bản đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng trong dạy 

học môn Ngữ văn lớp 6” được công nhận theo quyết định số 

2309/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện  

14 Ông Lý Hồng Nam 
Giáo viên Trung tâm 

GDNN&GDTX 

Năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020 được đánh giá HTXSNV, 

có 02 sáng kiến được công nhận: 

1. Một số biện pháp  nhằm giảm thiểu học sinh yếu kém bộ 

môn vật lý lớp 10 ở trung tâm GDTX cấp TPTH được công 

nhận theo quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của 

Chủ tịch UBND huyện  

2. Phương pháp giảng dạy bài các mạch điện xoay chiều vật lý 

lớp 12, được công nhận theo quyết định số 2309/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện  

15 Bà Nông Thị Thuật 
Giáo viên Trung tâm 

GDNN&GDTX 

Năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020 được đánh giá HTXSNV, 

có 02 sáng kiến được công nhận: 

1. Hướng dẫn học viên cách giải nhanh khi giải bài tập hóa học 

vô cơ ở trung tâm GDTX cấp trung học phổ thông, được công 

nhận theo quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của 

Chủ tịch UBND huyện  

2. Hướng dẫn học viên cách giải nhanh khi giải bài tập hóa học 

hữu cơ ở trung tâm gió dục thường xuyên cấp trung học phổ 

thông, được công nhận theo quyết định số 2309/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện  

                                                                 Danh sách này ấn định: 04 tập thể và 15 cá nhân 


		2020-07-30T09:03:40+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Hòa An<ubndhoaan@caobang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-07-30T09:04:02+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Hòa An<ubndhoaan@caobang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




