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THÔNG BÁO 

Kết quả xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

năm học 2021 - 2022 
_________________ 

 

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; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV, ngày 04/11/2019 của 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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng; Thông tư 05/2020/TT-BNV, ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ 

Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/1/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của 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;  

Căn cứ Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 

57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 

10/2021/QĐ-UBND, ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn bãi bỏ điểm h 

khoản 1 Điều 4 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh (được bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 

29/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh); 

Căn cứ Quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND huyện 

ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Chi Lăng;  

Căn cứ Biên bản họp ngày 08/7/2022, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

huyện thông báo kết quả xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau: 
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I. TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC XÉT KHEN THƯỞNG VÀ ĐỀ NGHỊ 

KHEN THƯỞNG 

A. Khen thưởng cấp Huyện1 

1. Danh hiệu "Lao động tiên tiến": 1.547/1.548 cá nhân được xét tặng. 

2. Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" cho 138/139 cá nhân được xét tặng. 

3. Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến": 49/51 tập thể được xét tặng. 

4. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện tặng cho tập thể có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua, được bình xét Ba khối thi đua (mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở) năm học 2021 - 2022: 03/03 tập thể được xét tặng. 

(1) Trường Mầm non xã Y Tịch - Ba khối thi đua mầm non 

(2) Trường Tiểu học xã Nhân Lý - Ba khối thi đua tiểu học 

(3) Trường Trung học cơ sở xã Mai Sao - Ba khối thi đua trung học cơ sở. 

5. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện tặng cho tập thể và cá nhân là 

công chức, viên chức, người lao động có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2021 - 2022: 17/17 tập thể; 204/205 cá 

nhân được xét tặng. 

6. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho cá nhân là học sinh các cơ sở 

giáo dục thuộc huyện và Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện đã có 

thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập năm học 2021 - 2022: 50/50 cá nhân 

được xét tặng. 

B. Khen thưởng cấp Tỉnh2  

1. Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc": 14/16 tập thể được xét, đề nghị  

2. Danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh” tặng cho tập thể có thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua, được bình xét Nhất khối thi đua (mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở) năm học 2020 – 2021: 03/03 tập thể được xét, đề nghị. 

3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho tập thể có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua, được bình xét Nhì khối thi đua (mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở) năm học 2020 – 2021: 03/03 tập thể được xét, đề nghị. 

4. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho tập thể "Hai năm trở lên 

liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân 

chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh 

thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách 

đối với mọi thành viên trong tập thể; Tổ chức đảng, đoàn thể đạt trong sạch vững 

mạnh": 03/03 tập thể được xét, đề nghị. 

5. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho cá nhân "Hai năm trở lên 

liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được 

                                                 
1 Thuộc thẩm quyền Quyết định của Chủ tịch UBND huyện 
2 Thuộc thẩm quyền Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 
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công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở": 37/38 cá nhân được xét, 

đề nghị. 

C. Khen thưởng cấp Nhà nước 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho tập thể “Gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn 

kết; đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 

năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 

01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc 

có 02 lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”: 

03/03 tập thể được xét, đề nghị. 

II. TẬP THỂ, CÁ NHÂN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN 

XÉT KHEN THƯỞNG VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

A. Khen thưởng cấp Huyện  

1. Không xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến": 01/1.548 cá nhân: 

Số 

TT 
Họ và tên 

Chức vụ/  

Chức 

danh 

Đơn vị 

công tác 
Lý do  

1 Bà Nguyễn Thị Thanh Dung 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

MN thị trấn 

Chi Lăng 

Chưa tích cực học tập 

chính trị,... (nhờ người 

khác làm bài hộ khi học 

Trung cấp lý luận chính 

trị) 

2. Không xét tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở": 01/139 cá nhân có 

tên sau: 

Số 

TT 
Họ và tên 

Chức vụ/  

Chức 

danh 

Đơn vị 

công tác 
Lý do  

1 Bà Nguyễn Thị Thanh Dung 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

MN thị trấn 

Chi Lăng 

Không được xét tặng 

danh hiệu “Lao động 

tiên tiến” 

3. Không đề nghị tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" đối với 02/51 

tập thể có tên sau: 

Số 

TT 
Tên tập thể Lý do  

1 Trường Mầm non thị trấn Chi Lăng 

Tập thể có cá nhân vi phạm quy định về 

học tập (nhờ người khác làm bài hộ khi 

học Trung cấp lý luận chính trị). 

2 Trường Tiểu học xã Hòa Bình 
Tập thể có cá nhân vi phạm pháp luật 

(tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy) 

4. Không đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đối với 

01/205 cá nhân có tên sau: 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Chức vụ/  

Chức danh 

Đơn vị 

công tác 
Lý do  

1 Bà Vi Ngọc Hữu 
Hiệu 

trưởng 

Trường TH 

xã Hòa 

Bình 

Tập thể do cá nhân lãnh đạo có 

cá nhân vi phạm pháp luật (tàng 

trữ, sử dụng trái phép chất ma túy) 

B. Khen thưởng cấp Tỉnh 

1. Không xét, đề nghị tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc": 02/16 

tập thể có tên sau: 

Số 

TT 
Tên tập thể Lý do  

1 Trường Mầm non thị trấn Chi Lăng 
Đơn vị được đánh giá, xếp loại “Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ” 
2 Trường Mầm non xã Bằng Mạc 

2. Không xét, đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với cá 

nhân về thành tích "Hai năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong 

thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi 

cấp cơ sở": 01/38 cá nhân có tên sau: 

 Số 

TT 
Họ và tên 

Chức vụ/ 

Chức danh 
Đơn vị công tác Lý do 

1 
Nguyễn Thị 

Thanh Dung 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường MN thị 

trấn Chi Lăng 

Được đánh giá, xếp loại 

“Hoàn thành tốt nhiệm vụ” 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Chi Lăng thông báo để các cơ 

quan, đơn vị được biết, thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng TĐKT huyện; 

- Phòng Nội vụ;  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- Các trường Mầm non, Tiểu học,  

Trung học cơ sở thuộc huyện; 

- Lưu VT, Hồ sơ TĐKT(NXC). 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Nông Trường 
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