
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA AN 

 

Số: 97/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 danh hiệu  

 “Tập thể lao động xuất sắc” 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 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 Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 10 tập thể sau: 

1. Trường Mầm non Bế triều, huyện Hòa An; 

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

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

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

5. Trường Mầm non Hoàng Tung, huyện Hòa An; 

6. Trưởng Tiểu học Nước Hai, huyện Hòa An; 

7. Trưởng Tiểu học Hoàng Tung, huyện Hòa An; 

8. Trường Trung học cơ sở Hoàng Tung, huyện hòa An; 

9. Trường tiểu học và Trung học cơ sở Bình Dương, huyện Hòa An; 

10. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Việt, huyện Hòa An. 
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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 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 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU  

“TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” NĂM HỌC 2019 - 2020: 10 ĐƠN VỊ 

 (Kèm theo Tờ trình số 97/UBND-NV 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) 

1  Trường Mầm non Bế triều, huyện Hòa An 

- Tổng số cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị: 17 người. 

- Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: 02/17 = 12 % 

- Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: 15/17 = 88% 

- Cá nhân đạt Danh hiệu lao động tiên tiến: 12/17 = 71 % 

- Cá đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 02/17 = 12 % 

- Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên 

 2 Trường Mầm non Bình Dương, huyện Hòa An 

- Tổng số cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị: 08 người 

- Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: 08/08 = 100% 

- Cá nhân đạt Danh hiệu lao động tiên tiến: 08/08 = 100% 

- Cá đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 02/08 = 25% 

- Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên 

 3 
Trường Mầm non Đức Long, huyện Hòa An 

 

- Tổng số cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị:  20 người 

- Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: 18/20 = 90% 

- Cá nhân đạt Danh hiệu lao động tiên tiến: 18/20 = 90% 

- Cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 03/20 = 15% 

- Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên 

4 Trường Mầm non Nguyễn Huệ, huyện Hòa An 

- Tổng số cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị: 10 người 

- Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: 8/10 

- Cá nhân đạt Danh hiệu lao động tiên tiến:  7/10 = 70% 

- Cá đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 2/10 =  20% 

- Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên 

5 Trường Mầm non Hoàng Tung, huyện Hòa An 

- Tống số cán bộ công chức người lao động trong đơn vi: 14                                      

- Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: 14/14 = 100%                                    

- Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: 01/14 = 7,1%                                                                                           

- Cá nhân đạt Danh hiệu lao động tiên tiến: 10/14 = 71,4%                                       
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- Cá đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 01/14  = 7,1%                                               

- Cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên: Không 

6 Trưởng Tiểu học Nước Hai, huyện Hòa An 

- Tổng số cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị: 35 người 

- Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: 34/35 = 97% 

- Cá nhân đạt Danh hiệu lao động tiên tiến: 24/35 = 69% 

- Cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 08/35 = 23% 

- Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên 

7 Trưởng Tiểu học Hoàng Tung, huyện Hòa An 

- Tổng số cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị: 17 người 

- Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: 17/17 = 100% 

- Cá nhân đạt Danh hiệu lao động tiên tiến: 16/17 = 94,1% 

- Cá  nhân đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 03/17 = 17,6% 

- Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên 

8 
Trường Trung học cơ sở Hoàng Tung, huyện Hòa 

An 

- Tổng số cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị: 12 người 

- Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: 12/12 = 100% 

- Cá nhân đạt Danh hiệu lao động tiên tiến: 08/12 = 66,7% 

- Cá đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 03/12 = 25,0% 

- Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên 

9 

Trường tiểu học và Trung học cơ sở Bình Dương, 

huyện Hòa An 

 

- Tổng số cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị: 18 người 

- Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: 18/18 = 100% 

- Cá nhân đạt Danh hiệu lao động tiên tiến: 16/18 = 88,9% 

- Cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 03/18 = 16,7% 

- Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên 
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Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Việt, 

huyện Hòa An 

 

- Tổng số cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị: 25 người 

- Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: 25/25 = 100% 

- Cá nhân đạt Danh hiệu lao động tiên tiến: 18/25 = 72% 

-  Cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 04/25 = 16% 

- Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên 

(Danh sách này ấn định: 10 tập thể) 
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