
UBND TP BUÔN MA THUỘT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TTr-PGDĐT 

              

        Buôn Ma Thuột, ngày          tháng 7  năm 2022 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen thực hiện xuất sắc 

phong trào thi đua ‘Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” 

năm học 2021-2022 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. 

 

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Nghị định 
91/2017/NĐ-CP); 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 91/2017/NĐ-CP (Thông tư 12/2019/TT-

BNV); Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ 
khoản 7, Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV; 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGD ĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; 

Căn cứ Công văn số 9600/UBND-TH ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Đắk 
Lắk về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và các năm tiếp theo; 

 Căn cứ Hướng dẫn số 2007/SGDĐT-VP ngày 10/12/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen 

thưởng năm học 2021-2022; 

 Xét thành tích thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của tập thể trong 

năm học 2020 - 2021, 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Đắk Lắk xét khen thưởng cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong việc thực 

hiện phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” năm học 2021-2022 

cho tập thể trường THCS Nguyễn Chí Thanh. 

Kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, tổng hợp./. 

 
 

Nơi nhận:               TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên;        

- Lưu:VT, VP.        

 

 

 

        

 

         Mai Thị Hồng Hà 
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