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KẾ HOẠCH 

Về việc phát động thi đua năm học 2020 – 2021  
 

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-CĐKTCN ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội ban hành Luật 

Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội ban hành Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

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 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2019 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về 

ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-CĐKTCN ngày 13/7/2020 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế công tác thi đua, 

khen thưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ nhiệm vụ chính trị Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang 

năm học 2020-2021. 

Năm học 2020 - 2021 là năm học thứ tám trường tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 

44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo 

dục Việt Nam”; thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2020 về việc phát động 

phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Khánh Hòa năm 2020”; thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 20/8/2020 của UBND 

tỉnh về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; là năm học có nhiều 

ngày kỷ niệm lớn của đất nước, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng là kỷ niệm 38 năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020). 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, chào mừng kỷ niệm 38 

năm ngày Nhà giáo Việt Nam, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 

lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang 
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phát động và hướng dẫn các đơn vị trong toàn trường triển khai kế hoạch tổ chức 

tuyên truyền, thực hiện phong trào thi đua năm học 2020 – 2021 với mục tiêu và các 

nội dung chủ yếu sau: 

I. Mục tiêu, yêu cầu 

1. Mục tiêu 

Nhằm động viên đội ngũ CBGV, GV và HSSV năng động, sáng tạo, hăng hái 

thi đua “dạy tốt”, “học tốt”; nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng hiệu quả 

công tác, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà 

giáo, cán bộ quản lý vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, 

thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 – 20/11/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 

lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, gương người 

tốt việc tốt trong đội ngũ CBGV, NV và HSSV, các mô hình, công việc mới có tác 

động sâu sắc đến hiệu quả công việc, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm 

nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của Trường trong giai đoạn tới; góp 

phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức chính trị 

của nhà trường, đơn vị vững mạnh. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. 

Đưa phong trào thi đua yêu nước tiếp tục triển khai rộng khắp, có sức mạnh lan 

tỏa mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, 

góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần 

thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

2. Yêu cầu 

Các cấp ủy đảng, trưởng các đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong 

trào thi đua yêu nước, nội dung thi đua phải bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được 

giao, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, 

gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2020 về việc phát động phong trào 

“Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 

2020” và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh về việc phát động 

phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 

lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với 

hình thức phong phú, đa dạng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của 

Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Khánh Hòa. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các điển 

hình tiên tiến, các mô hình mới đem lại hiệu quả cao. Nâng cao chất lượng, đổi mới 

công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ 

trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; kịp 

thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng. 

II. Nội dung 

1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong tất cả các đơn 

vị, tổ công đoàn thuộc trường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực 
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hiện tốt công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ. Hưởng ứng tích cực các 

phong trào thi đua do tỉnh, ngành phát động. 

2. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn trường theo tinh thần “Tiếp 

tục tăng tốc – tạo bứt phá”; “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” gắn với thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy những kết quả đã đạt 

được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường 

học thân thiện, HSSV tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm 

gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn”. Tạo sự 

chuyển biến tích cực về rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; thực hành tiết kiệm, phòng chống 

lãng phí, tiêu cực. Tăng cường giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý 

thức trách nhiệm cho CBGV, NV và HSSV.  

3. Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp 

tục quán triệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; triển khai thực 

hiện đạt hiệu quả cao nhất Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi 

sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 (Nghị quyết Hội nghị lần thứ 

6 Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập). Tăng 

cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục nghề nghiệp, 

gắn kết chặt chẽ giữa “dạy nghề” với “dạy người” và đẩy mạnh công tác nghiên cứu 

khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo và chuyển giao. Cương quyết chấn 

chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong giáo dục nghề nghiệp. 

4. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CBGV, NV và 

HSSV. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Giáo dục nghề nghiệp, thực hiện nghiêm 

các Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2020 - 2021. Đồng 

thời, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác an toàn giao thông, quốc phòng – an ninh, 

phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng 

cơ quan văn hóa và môi trường “Xanh-Sạch-Đẹp”. 

5. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng nhà trường, công đoàn thực 

sự vững mạnh toàn diện, nội bộ đoàn kết. 

6. Tiếp tục tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao chất 

lượng hiệu quả đào tạo và phát triển sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp; tham mưu cho 

Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường về công tác chuyên môn và công tác quản lý quá 

trình đào tạo, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động dạy và học; thực hiện kỷ luật 

công vụ. 

7. Tổ chức, động viên đội ngũ CBGV, NV và HSSV tổ chức các hoạt động văn 

hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam, tổ chức tốt ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2020), gặp mặt đội 

ngũ nhà giáo qua các thời kỳ của đơn vị. 
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8. Kịp thời phát hiện nhân tố mới, công việc mới, mô hình mới, cách làm mới 

sáng tạo, hiệu quả. Xây dựng điển hình tiên tiến; tăng cường công tác tuyên truyền, 

phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ 

CBGV, NV và HSSV, góp phần thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng hiệu 

quả, kịp thời và có tác dụng động viên, khuyến khích người lao động trong đơn vị.  

9. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Công tác khen thưởng phải chính 

xác, công khai, công bằng và kịp thời, bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và 

đối tượng khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực 

tiếp lao động, học tập, giảng dạy, phục vụ giảng dạy. Quan tâm khen thưởng cá nhân, 

tập thể yếu kém, phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; cá 

nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, học tập, công tác. Đề cao vai trò của người lãnh 

đạo trong việc chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xứng 

đáng để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Chống mọi biểu hiện hình 

thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng. 

10. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-

CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 25/9/2014 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. 

Công tác thi đua, khen thưởng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và được 

theo dõi chặt chẽ; triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào thi đua, tập trung 

hướng vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (khóa XVII) đề ra. 

11. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng 

trường. Phát huy hơn nữa chức năng nhiệm vụ, vai trò trách nhiệm của các thành viên 

Hội đồng thi đua, khen thưởng và Chuyên trách thi đua trong việc tham mưu giúp lãnh 

đạo, chỉ đạo, định hướng tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác nhân rộng điển 

hình tiên tiến và hoạt động khối thi đua. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm 

vụ công tác thi đua, khen thưởng trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các phong trào thi 

đua yêu nước tại đơn vị. 

12. Thực hiện ký kết giao ước thi đua, hưởng ứng tích cực các hoạt động trong 

phong trào thi đua Khối các trường; sơ kết, tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm; thực 

hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

13. Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Chủ tịch Hồ 

Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước 

(11/6/1948-11/6/2021); Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên 

chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. 

III. Tổ chức thực hiện: 

Căn cứ nhiệm vụ chính trị của nhà trường; chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc trường; trưởng các đơn vị chủ trì, trao đổi với Tổ trưởng Công đoàn cụ thể hóa 

nội dung thi đua cũng như chương trình hành động và tổ chức hưởng ứng phát động 

thi đua. 
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Nội dung phát động thi đua năm học 2020 – 2021 được sơ kết, tổng kết, đánh 

giá, khen thưởng gồm thi đua thường xuyên (học kỳ I, học kỳ II và cả năm) và 02 đợt 

thi đua ngắn hạn: 

- Đợt 1: Từ ngày 16/9/2020 đến ngày 10/12/2020: Chào mừng các ngày lễ lớn: 

Lễ Quốc khánh 2/9, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 

ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam 22/12; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kì 2020-2025 và hoàn thành tốt nhiệm vụ học kì I 

năm học 2020-2021. 

- Đợt 2: Từ ngày 11/12/2020 đến ngày 30/6/2021: Chào mừng các ngày lễ lớn: 

Thành lập Đảng CSVN ngày 3/2, Thành lập ĐTNCS HCM ngày 26/3/1931, 46 năm 

ngày Kỷ niệm Giải phòng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và 

Quốc tế lao động ngày 1/5, 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-

19/5/2021), Thành lập Công đoàn Việt Nam ngày 28/7/1929, Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII. 

Mỗi đợt thi đua, Hội đồng thi đua, khen thưởng sẽ xem xét, lựa chọn các tập thể 

và cá nhân xuất sắc để khen thưởng. Văn bản đánh giá kết quả phong trào thi đua của 

đơn vị và kết quả bình xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu Đợt 1 gửi 

chậm nhất ngày 10/12/2020; Đợt 2 gửi chậm nhất ngày 30/6/2021. 

Bản đăng ký thi đua năm học 2020 – 2021 của các đơn vị gửi chậm nhất ngày  

30/9/2020. (Đối với cá nhân đăng ký theo Mẫu số 1; đối với tập thể đăng ký theo Mẫu 

số 2 và tổng hợp theo Mẫu số 3). 

 (Các văn bản trên gửi về cô Nga, Phòng Tổ chức – Hành chính) 

Căn cứ nhiệm vụ chính trị của nhà trường; nội dung phát động như nêu trên; 

chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trường; các trưởng đơn vị chủ trì, trao đổi 

với Tổ trưởng Công đoàn cụ thể hóa nội dung thi đua thành các hoạt động, việc làm, 

đề ra chỉ tiêu thi đua sát với tình hình thực tiễn cũng như chương trình hành động của 

cơ quan, đơn vị và tổ chức hưởng ứng phát động thi đua, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các 

phong trào thi đua nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường và 

đơn vị.  

Đề nghị các đơn vị phối hợp công đoàn tổ chức thực hiện sâu rộng kế hoạch 

phát động thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 – 2021./. 

 

                                                                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐKT 

Nơi nhận                                                       HIỆU TRƯỞNG                              
- Ban giám hiệu; 

- BCH Công đoàn (VBĐT);               
- Các đơn vị (VBĐT); 

- Các tổ Công đoàn (VBĐT); 

- Lưu: VT, TC-HC, TĐ. 

       

                                                    Trần Văn Hải 

  



Mẫu số 1 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

TÊN ĐƠN VỊ 

 

V/v đăng ký danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng của cá nhân 

 năm học 2020 – 2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

 

    Khánh Hòa, ngày      tháng     năm 2020 

            

Kính gửi:   

    - Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trường; 

- Ban chấp hành Công đoàn trường. 
 

Họ và tên:     …………………………………………………………………… 

Chức vụ:      ………………………………………………………………….… 

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………….. 

Căn cứ nội dung phát động phong trào thi đua của Nhà trường, BCH Công đoàn 

năm học 2020 – 2021. Tôi xin hưởng ứng và đăng ký các danh hiệu thi đua, sáng kiến, 

giải pháp hữu ích trong công tác và các hình thức khen thưởng cụ thể như sau: 

I. Đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2020 – 2021: 

(Cá nhân đăng ký danh hiệu nào đánh dấu X vào ô tương ứng) 

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”………………………………………………...….□ 

2. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”…………………………………………….......□ 

    Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công tác……………………………..□ 

3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” (nếu có)………………………………….....□ 

    Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công tác…………………………......□ 

4. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” (nếu có)……………………………….… □ 

    Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công tác……………………………  □ 

5. Danh hiệu “Anh hùng Lao động” (nếu có)…………………………………………□ 

    Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công tác …………………………….□ 

6. Đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

(theo Văn bản số 425/CV/BTG ngày 4/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng 

dẫn đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

- Nội dung đăng ký: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Phương hướng, giải pháp thực hiện: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 II. Đăng ký các hình thức khen thưởng năm học 2020-2021:  

(Cá nhân đăng ký hình thức nào đánh dấu X vào ô tương ứng) 

1. Giấy khen của Hiệu trưởng ……………………………………………………………..□ 

2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: ………………………………………….... □ 

3. Bằng khen của Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ (ngành dọc):…………………………□ 

4. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:…………………………………………….□ 

5. Huân chương các hạng:……………………………………………………………□ 

Trên đây là nội dung đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

năm học 2020 – 2021. Kính mong được sự theo dõi, giúp đỡ tạo điều kiện để tôi đạt 

được những nội dung đã đăng ký./.           

        Trưởng đơn vị                   Người đăng ký                                        

 

 

 

 Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan 

 



 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

TÊN ĐƠN VỊ 

 
V/v đăng ký danh hiệu thi đua,  

hình thức khen thưởng của tập thể 

 năm học 2020 - 2021. 

                                                            Mẫu số 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

 

         Khánh Hòa, ngày      tháng 09  năm 2020 

            

Kính gửi:   

- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trường; 

- Ban chấp hành Công đoàn trường. 

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 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; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 

số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh 

Hòa; Quyết định số 1063/QĐ-CĐKTCN ngày 13/7/2020 của Hiệu trưởng trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng 

trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. 

Căn cứ vào Biên bản họp của tập thể phòng/ban/khoa/trung tâm……….. 

………………………..…ngày …….…….; 

Tập thể ………………………….. đăng ký phấn đấu thi đua năm học 2020 - 2021 

như sau: 

I. Đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2020 – 2021: 

(Tập thể đăng ký danh hiệu nào đánh dấu X vào ô tương ứng) 

1. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” .....................................................................  □ 

2. Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” ....................................................................  □ 

 II. Đăng ký các hình thức khen thưởng năm học2020 – 2021: (Huân chương, 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng hoặc cơ quan ngang 

Bộ; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Giấy khen của Hiệu trưởng): 

(Tập thể đăng ký hình thức nào đánh dấu X vào đó) 

1. Giấy khen của Hiệu trưởng ………………………………………………………………..□ 

2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: …………………………………………........□ 

3. Bằng khen của Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ (ngành dọc):…………………………...□ 

4. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:………………………………………………□ 

5. Huân chương các hạng:……………………………………………………………...□ 

Trên đây là nội dung đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

năm học 2020 – 2021. Kính mong được sự theo dõi, giúp đỡ tạo điều kiện để 

phòng/ban/khoa/trung tâm….. đạt được những nội dung đã đăng ký./. 

                            TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  

 CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

ĐƠN VỊ: ……… 

                                                                Mẫu số 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          

 

BẢN TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2020 – 2021 

 

1. Tập thể: Đăng kí danh hiệu thi đua …………………………….. 

2. Cá nhân: 

 

STT Họ và tên 
Danh hiệu thi đua đăng 

ký 

Hình thức khen thưởng 

đăng ký 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

Người lập 

 

 

 

 

Khánh Hòa, ngày    tháng 9  năm 2020 

Trưởng đơn vị 
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