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UBND T�NH KHÁNH HÒA 
TR��NG CAO ��NG K� THU�T 

CÔNG NGH� NHA TRANG 
 

S�:    2328/KH-C�KTCN 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p-T� do-H�nh phúc 

 
Khánh Hòa, ngày  10   tháng  9  n�m 2018 

            
K� HO�CH 

V� vi�c phát ��ng thi �ua n�m h�c 2018 – 2019   
 

C�n c� Quy�t ��nh s� 770/Q�-C�KTCN ngày 08/6/2018 c�a Tr��ng Cao ��ng K� 
thu�t Công ngh� Nha Trang v� vi�c ban hành Quy ch� t� ch�c và ho�t ��ng c�a Tr��ng 
Cao ��ng K� thu�t Công ngh� Nha Trang; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 91/2017/N�-CP ngày 31/7/2017 c�a Chính ph� v� Quy ��nh chi 
ti�t thi hành m�t s� �i�u c�a Lu�t thi �ua, khen th��ng;  

C�n c� Thông t� s� 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 c�a B� N�i v� v� vi�c h��ng 
d�n thi hành m�t s� �i�u c�a Ngh� ��nh s� 91/2017/N�-CP ngày 31/7/2017 c�a Chính ph�.  

C�n c� Quy�t ��nh s� 3878/Q�-UBND ngày 20/12/2017 c�a �y ban nhân dân t�nh 
Khánh Hòa v� ban hành Quy ch� thi �ua, khen th��ng t�nh Khánh Hòa; 

C�n c� Quy�t ��nh s�  1323/Q�-C�KTCN ngày 10/9/2018 c�a Tr��ng Cao ��ng K� 
thu�t Công ngh� Nha Trang v� vi�c ban hành Quy ch� công tác thi �ua, khen th��ng 
Tr��ng Cao ��ng K� thu�t Công ngh� Nha Trang; 

C�n c� nhi�m v� chính tr� Tr��ng Cao ��ng K� thu�t Công ngh� Nha Trang n�m h�c 
2018 – 2019.  

N�m h�c 2018 - 2019 là n�m h�c th� sáu tr��ng ti�p t�c th�c hi�n Ngh� quy�t s� 29-
NQ/TW ngày 04/11/2013 c�a Ban Ch�p hành Trung ��ng ��ng, Ngh� quy�t s� 44/NQ-CP 
ngày 09/6/2014 c�a Chính ph� v� ��i m�i c�n b�n và toàn di�n n�n giáo d�c và �ào t�o; 
ti�p t�c tri�n khai th�c hi�n chi�n l��c phát tri�n tr��ng ngh� ch�t l��ng cao c�a c� n��c 
��n n�m 2020; là n�m th� hai th�c hi�n Ngh� quy�t ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XII 
c�a ��ng, Ch� th� s� 01/CT-UBND ngày 15/01/2016 c�a UBND t�nh v� vi�c phát ��ng thi 
�ua th�c hi�n th�ng l�i nhi�m v� phát tri�n kinh t� - xã h�i n�m 2016 và k� ho�ch 05 n�m 
(2016 – 2020) theo Ngh� quy�t ��i h�i ��i bi�u ��ng b� t�nh Khánh Hòa l�n th� XVII; ��c 
bi�t có ý ngh�a quan tr�ng là k� ni�m 36 n�m ngày Nhà giáo Vi�t Nam (20/11/1982 – 
20/11/2018). 

�� th�c hi�n th�ng l�i nhi�m v� n�m h�c 2018 – 2019, chào m�ng k� ni�m 36 n�m 
ngày Nhà giáo Vi�t Nam, Tr��ng Cao ��ng K� thu�t Công ngh� Nha Trang phát ��ng và 
h��ng d�n các ��n v� trong toàn tr��ng tri�n khai k� ho�ch t� ch�c tuyên truy�n, th�c hi�n 
phong trào thi �ua n�m h�c  2018 - 2019 v�i m�c tiêu và các n�i dung ch� y�u sau: 

I. M�c tiêu, yêu c�u 

1. M�c tiêu 

Nh�m ��ng viên ��i ng� CBGV, NV và HSSV n�ng ��ng, sáng t�o, h�ng hái thi �ua 
“d�y t�t”, “h�c t�t”; nghiên c�u khoa h�c và nâng cao ch�t l��ng hi�u qu� công tác, ��m 
b�o ch�t l��ng giáo d�c ngh� nghi�p; �ào t�o, xây d�ng ��i ng� nhà giáo, cán b� qu�n lý 
v�ng m�nh, hoàn thành th�ng l�i nhi�m v� n�m h�c 2018 – 2019, thi�t th�c l�p thành tích 
chào m�ng k� ni�m 36 n�m ngày Nhà giáo Vi�t Nam. 
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Phát hi�n nhân t� m�i, các t�p th� tiên ti�n, g��ng ng��i t�t vi�c t�t trong ��i ng� 
CBGV, NV và HSSV, các mô hình, công vi�c m�i có tác ��ng sâu s�c ��n hi�u qu� công 
vi�c, t�o b��c chuy�n bi�n m�i v� nh�n th�c nh�m nâng cao ch�t l��ng phong trào thi �ua 
yêu n��c c�a Tr��ng trong giai �o�n t�i; góp ph�n th�c hi�n t�t công tác xây d�ng ��ng, 
xây d�ng chính quy�n và t� ch�c chính tr� c�a nhà tr��ng, ��n v� v�ng m�nh. Phát huy s�c 
m�nh c�a c� h� th�ng chính tr�. 

��a phong trào thi �ua yêu n��c ti�p t�c tri�n khai r�ng kh�p, có s�c m�nh lan t�a 
m�nh m�, t�o ��ng l�c thúc ��y th�c hi�n t�t các ch� tiêu, nhi�m v� ���c giao, góp ph�n 
th�c hi�n th�ng l�i Ngh� quy�t ��i h�i ��i bi�u ��ng b� t�nh Khánh Hòa l�n th� XVII và 
Ngh� quy�t ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XII c�a ��ng. 

2. Yêu c�u 

Các c�p �y ��ng, tr��ng các ��n v�, �oàn th� t�ng c��ng lãnh ��o, ch� ��o t� ch�c 
phong trào thi �ua yêu n��c, n�i dung thi �ua ph�i bám sát ch� tiêu, nhi�m v� chính tr� ���c 
giao, nh�t là nh�ng nhi�m v� tr�ng tâm. Th�c hi�n có hi�u qu� các phong trào thi �ua, g�n 
các phong trào thi �ua v�i vi�c th�c hi�n Ch� th� s� 05-CT/TW ngày 15/5/2016 c�a B� 
Chính tr� “v� ��y m�nh h�c t�p và làm theo t� t��ng, ��o ��c, phong cách H� Chí Minh”. 

Th�c hi�n ��i m�i n�i dung, ph��ng th�c t� ch�c các phong trào thi �ua v�i hình 
th�c phong phú, �a d�ng. ��y m�nh vi�c phát hi�n, b�i d��ng, tuyên truy�n và nhân r�ng 
các �i�n hình tiên ti�n, các mô hình m�i �em l�i hi�u qu� cao. Nâng cao ch�t l��ng công tác 
khen th��ng; t�ng c��ng ki�m tra, giám sát vi�c th�c hi�n các ch� tr��ng c�a ��ng, chính 
sách và pháp lu�t c�a Nhà n��c v� thi �ua, khen th��ng; k�p th�i phát hi�n, ng�n ng�a tiêu 
c�c trong công tác thi �ua, khen th��ng. 

II. N�i dung 

1. Ti�p t�c ��y m�nh phong trào thi �ua yêu n��c sâu r�ng trong t�t c� các ��n v�, t� 
công �oàn thu�c tr��ng, ph�n ��u hoàn thành xu�t s�c nhi�m v� chính tr�, th�c hi�n t�t 
công tác chuyên môn theo ch�c n�ng, nhi�m v�. H��ng �ng tích c�c các phong trào thi �ua 
do t�nh, ngành phát ��ng. 

2. T� ch�c phong trào thi �ua “��i m�i, sáng t�o trong d�y và h�c” g�n v�i ��y 
m�nh th�c hi�n h�c t�p và làm theo t� t��ng, ��o ��c, phong cách H� Chí Minh theo Ch� 
th� s� 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 n�m 2016 c�a B� Chính tr�. Phát huy nh�ng k�t qu� �ã 
��t ���c trong nh�ng n�m qua, ti�p t�c ��y m�nh phong trào thi �ua “Xây d�ng tr��ng h�c 
thân thi�n, HSSV tích c�c” và cu�c v�n ��ng “M�i th�y, cô giáo là m�t t�m g��ng ��o 
��c, t� h�c và sáng t�o”, “Nói không v�i �ào t�o không ��t chu�n”. T�o s� chuy�n bi�n tích 
c�c v� rèn luy�n, nâng cao ph�m ch�t ��o ��c nhà giáo giáo d�c ngh� nghi�p, c�n ki�m, 
liêm chính, chí công, vô t�; th�c hành ti�t ki�m, phòng ch�ng lãng phí, tiêu c�c. T�ng 
c��ng giáo d�c ��o ��c, b�i d��ng lý t��ng cách m�ng, ý th�c trách nhi�m cho  CBGV, 
NV và HSSV. 

3. Th�c hi�n t�t ch� tr��ng c�a ��ng, chính sách pháp lu�t c�a Nhà n��c. Ti�p t�c 
quán tri�t th�c hi�n th�ng l�i Ngh� quy�t ��i h�i XII c�a ��ng; Tri�n khai th�c hi�n ��t 
hi�u qu� cao nh�t Ngh� quy�t Trung ��ng 4 (Ngh� quy�t s� 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 
c�a Ban Ch�p hành Trung ��ng ��ng v� t�ng c��ng xây d�ng, ch�nh ��n ��ng; ng�n ch�n, 
��y lùi s� suy thoái v� t� t��ng chính tr�, ��o ��c, l�i s�ng, nh�ng bi�u hi�n “t� di�n bi�n”, 
“t� chuy�n hóa” trong n�i b�); Ngh� quy�t Trung ��ng 6 (Ngh� quy�t H�i ngh� l�n th� 6 
Ban Ch�p hành Trung ��ng khóa 12 v� ti�p t�c ��i m�i h� th�ng t� ch�c và qu�n lý, nâng 
cao ch�t l��ng và hi�u qu� ho�t ��ng c�a các ��n v� s� nghi�p công l�p). T�ng c��ng th�c 
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hi�n các gi�i pháp nâng cao ch�t l��ng qu�n lý và giáo d�c ngh� nghi�p, g�n k�t ch�t ch� 
gi�a “d�y ngh�” v�i “d�y ng��i” và ��y m�nh công tác nghiên c�u khoa h�c, g�n nghiên 
c�u khoa h�c v�i �ào t�o và chuy�n giao. C��ng quy�t ch�n ch�nh, x� lý nghiêm các sai 
ph�m trong giáo d�c ngh� nghi�p. 

4. Ti�p t�c làm t�t công tác giáo d�c chính tr� t� t��ng trong CBGV, NV và HSSV. 
Quán tri�t, th�c hi�n nghiêm túc Lu�t Giáo d�c ngh� nghi�p, th�c hi�n chi�n l��c và ph�n 
��u ��t tiêu chu�n Tr��ng �ào t�o ngh� nghi�p ch�t l��ng cao c�a c� n��c vào n�m 2020, 
th�c hi�n nghiêm các Ch� th� c�a UBND t�nh v� nhi�m v� tr�ng tâm trong n�m h�c 2018 – 
2019. ��ng th�i, ��y m�nh tuyên truy�n v� công tác an toàn giao thông, an ninh - qu�c 
phòng, phòng ch�ng t�i ph�m và t� n�n xã h�i, phòng ch�ng tham nh�ng, xây d�ng c� quan 
v�n hóa và môi tr��ng “Xanh-S�ch-��p”.  

5. Th�c hi�n t�t Quy ch� dân ch� c� s�, xây d�ng nhà tr��ng, công �oàn th�c s� 
v�ng m�nh toàn di�n, n�i b� �oàn k�t t�t. 

6. Ti�p t�c t�ng c��ng công tác c�i cách th� t�c hành chính. Nâng cao ch�t l��ng 
hi�u qu� �ào t�o và phát tri�n s� nghi�p giáo d�c ngh� nghi�p; tham m�u cho ��ng �y, Ban 
giám hi�u nhà tr��ng v� công tác chuyên môn và công tác qu�n lý quá trình �ào t�o, t�ng 
c��ng công tác ki�m tra ho�t ��ng D�y và h�c; th�c hi�n k� lu�t công v�. 

7. T� ch�c, ��ng viên ��i ng� CBGV, NV và HSSV t� ch�c các ho�t ��ng v�n hoá, 
v�n ngh�, th� d�c, th� thao, thi�t th�c chào m�ng k� ni�m 36 n�m ngày Nhà giáo Vi�t Nam, 
t� ch�c t�t ngày Nhà giáo Vi�t Nam (20/11/2018), g�p m�t ��i ng� nhà giáo qua các th�i k� 
c�a ��n v�. 

8. K�p th�i phát hi�n nhân t� m�i, công vi�c m�i, mô hình m�i, cách làm m�i sáng 
t�o, hi�u qu�. Xây d�ng �i�n hình tiên ti�n; tuyên truy�n, nhân r�ng các t�p th� tiên ti�n, 
g��ng ng��i t�t vi�c t�t trong ��i ng� CBGV, NV và HSSV, góp ph�n th�c hi�n ��i m�i 
công tác thi �ua, khen th��ng hi�u qu�, k�p th�i và có tác d�ng ��ng viên, khuy�n khích 
ng��i lao ��ng trong ��n v�. 

9. Th�c hi�n ký k�t giao ��c thi �ua, h��ng �ng tích c�c các ho�t ��ng trong phong 
trào thi �ua Kh�i các tr��ng; s� k�t, t�ng k�t rút ra bài h�c kinh nghi�m; th�c hi�n ch� �� 
thông tin, báo cáo ��y ��, �úng th�i gian quy ��nh. 

III. T� ch�c th�c hi�n 

 N�i dung phát ��ng thi �ua n�m h�c 2018 - 2019 ���c s� k�t, t�ng k�t, �ánh giá, 
khen th��ng g�m thi �ua th��ng xuyên (h�c k� I, h�c k� II và c� n�m) và 02 ��t thi �ua 
ng�n h�n: 

- ��t 1: T� 17/9/2018 ��n 11/01/2019; chào m�ng các ngày l� l�n: L� Qu�c Khánh 
2/9, ngày ph� n� Vi�t Nam 20/10, ngày nhà giáo Vi�t Nam 20/11, ngày thành l�p Quân ��i 
Nhân dân Vi�t nam 22/12 và hoàn thành t�t nhi�m v� h�c k� I n�m h�c 2018 – 2019. 

- ��t 2: t�  14/01/2019 ��n 30/6/2019; Chào m�ng các ngày l� l�n: Thành l�p ��ng 
CSVN ngày 3/2, Thành l�p �TNCS HCM ngày 26/3/1931, 44 n�m ngày K� ni�m Gi�i 
phóng mi�n Nam th�ng nh�t ��t n��c (30/4/1975 – 30/4/2019) và Qu�c t� lao ��ng ngày 
1/5, 129 n�m ngày sinh c�a Ch� t�ch H� Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), Thành l�p 
Công �oàn Vi�t Nam ngày 28/7/1929. 

M�i ��t thi �ua, H�i ��ng thi �ua s� xem xét khen th��ng 30% t�p th� các ��n v� 
thu�c tr��ng và không quá 30% cán b� viên ch�c lao ��ng thu�c ��n v�. V�n b�n �ánh giá 
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k�t qu� phong trào thi �ua c�a ��n v� và k�t qu� bình xét �� ngh� khen th��ng t�p th�, cá 
nhân tiêu bi�u ��t 1 g�i ch�m nh�t ngày 11/01/2019; ��t 2 g�i ch�m nh�t ngày 30/6/2019. 

B�n ��ng ký thi �ua n�m h�c 2018 - 2019 c�a các ��n v� g�i ch�m nh�t ngày  
17/9/2018. (��i v�i cá nhân ��ng ký theo M�u s� 1; ��i v�i t�p th� ��ng ký theo M�u s� 2 
và t�ng h�p theo M�u s� 3) 

(Các v�n b�n trên g�i v� Cô Nga, Chuyên viên Phòng T� ch�c – Hành chính) 

C�n c� nhi�m v� chính tr� c�a nhà tr��ng; n�i dung phát ��ng nh� nêu trên; ch�c 
n�ng, nhi�m v� c�a các ��n v� thu�c tr��ng; các tr��ng ��n v� ch� trì, trao ��i v�i T� 
tr��ng Công �oàn c� th� hóa n�i dung thi �ua thành các ho�t ��ng, vi�c làm, �� ra ch� tiêu 
thi �ua sát v�i tình hình th�c ti�n c�ng nh� ch��ng trình hành ��ng c�a c� quan, ��n v� và 
t� ch�c h��ng �ng phát ��ng thi �ua, ki�m tra, s� k�t, t�ng k�t các phong trào thi �ua nh�m 
th�c hi�n có hi�u qu� nhi�m v� chính tr� và nhà tr��ng và ��n v�. 

�� ngh� các ��n v� ph�i h�p công �oàn t� ch�c th�c hi�n sâu r�ng k� ho�ch phát 
��ng thi �ua nh�m hoàn thành xu�t s�c nhi�m v� n�m h�c 2018 – 2019./. 

 
N�i nh�n           
- Ban giám hi�u;                                                           
- BCH Công �oàn; 
- Các ��n v�; 
- Các T� C�; 
- L�u: VT, TC-HC. 

 

CH� T�CH H�I ��NG T�-KT 
HI�U TR��NG 

 
 
 
 
 
 
 
 Tr�n V�n H�i 

 

 
 
 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ng��i ký: Tr�n V�n H�i
Email:
tvhai@khanhhoa.gov.vn
C� quan: Tr��ng Cao
��ng K� thu�t Công ngh�
Nha Trang, T�nh Khánh
Hòa
Ch�c v�: Hi�u Tr��ng
Th�i gian ký: 10.09.2018
10:12:33 +07:00
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M�u s� 01 
TR��NG CAO ��NG K� THU�T  

CÔNG NGH� NHA TRANG 
TÊN ��N V� 

 
V/v ��ng ký danh hi�u thi �ua, hình 

th�c khen th��ng c�a cá nhân n�m h�c 
2018 – 2019. 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p-T� do-H�nh phúc 

 
 

Khánh Hòa, ngày         tháng 9  n�m 2018 

            
Kính g�i:   

    - H�i ��ng Thi �ua – Khen th��ng tr��ng; 
- Ban ch�p hành Công �oàn tr��ng. 

 

H� và tên: ............................................................................................  

Ch�c v�: ..............................................................................................  

��n v� công tác: ..................................................................................  

C�n c� n�i dung phát ��ng phong trào thi �ua c�a Nhà tr��ng, BCH Công �oàn n�m 
h�c 2018 – 2019. Tôi xin h��ng �ng và ��ng ký các danh hi�u thi �ua, sáng ki�n, gi�i pháp 
h�u ích trong công tác và các hình th�c khen th��ng c� th� nh� sau: 

I. ��ng ký các danh hi�u thi �ua n�m h�c 2018 – 2019: 

(Cá nhân ��ng ký danh hi�u nào �ánh d�u X vào ô t��ng �ng) 

1. Danh hi�u “Lao ��ng tiên ti�n” .........................................................................................  � 

2. Danh hi�u “Chi�n s� thi �ua c� s�” ....................................................................................  � 

    Có sáng ki�n, gi�i pháp h�u ích, �� tài trong công tác .................................................  ….� 

3. Danh hi�u “Chi�n s� thi �ua c�p t�nh” (n�u có) .................................................................  � 

    Có sáng ki�n, gi�i pháp h�u ích, �� tài trong công tác .................................................  ….� 

4. Danh hi�u “Chi�n s� thi �ua toàn qu�c” (n�u có) ..............................................................  � 

    Có sáng ki�n, gi�i pháp h�u ích, �� tài trong công tác .................................................  ….� 

5. Danh hi�u “Anh hùng Lao ��ng” (n�u có) ........................................................................  � 

    Có sáng ki�n, gi�i pháp h�u ích, �� tài trong công tác .................................................  ….� 

6. ��ng ký n�i dung h�c t�p và làm theo t� t��ng ��o ��c, phong cách H� Chí Minh (theo 
V�n b�n s� 425/CV/BTG ngày 4/10/2016 c�a Ban Tuyên giáo T�nh �y v� h��ng d�n ��ng 
ký h�c t�p và làm theo t� t��ng, ��o ��c, phong cách H� Chí Minh) 

- N�i dung ��ng ký: 

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

- Ph��ng h��ng, gi�i pháp th�c hi�n: 

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

 II. ��ng ký các hình th�c khen th��ng n�m h�c 2018 – 2019:  

(Cá nhân ��ng ký hình th�c nào �ánh d�u X vào ô t��ng �ng) 

1. Gi�y khen c�a Hi�u tr��ng …………………………………………………………………….. � 

2. B�ng khen c�a Ch� t�ch UBND t�nh: …………………………………………………... � 

3. B�ng khen c�a B� ho�c c� quan ngang B� (ngành d�c): ............................................. … � 

4. B�ng khen c�a Th� t��ng Chính ph�: .......................................................................... ….� 

5. Huân ch��ng các h�ng: ................................................................................................. ….� 

Trên �ây là n�i dung ��ng ký các danh hi�u thi �ua và hình th�c khen th��ng n�m 
h�c 2018 – 2019. Kính mong ���c s� theo dõi, giúp �� t�o �i�u ki�n �� tôi ��t ���c nh�ng 
n�i dung �ã ��ng ký./.           

        Tr��ng ��n v�                   Ng��i ��ng ký                                     

 
 
 
 
 
 
 Xác nh�n c�a Th� tr��ng c� quan 
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M�u s� 02 
TR��NG CAO ��NG K� THU�T 

CÔNG NGH� NHA TRANG 
TÊN ��N V� 

 
V/v ��ng ký danh hi�u thi �ua, hình 

th�c khen th��ng c�a t�p th� n�m h�c 
2018 – 2019. 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p-T� do-H�nh phúc 

 
 

Khánh Hòa, ngày         tháng 9 n�m 2018 

            
Kính g�i:   

- H�i ��ng Thi �ua – Khen th��ng tr��ng; 
- Ban ch�p hành Công �oàn tr��ng. 

C�n c� Lu�t thi �ua khen th��ng ngày 26/11/2003; Ngh� ��nh s� 91/2017/N�-CP 
ngày 31/7/2017 c�a Chính ph� v� Quy ��nh chi ti�t thi hành m�t s� �i�u c�a Lu�t thi �ua, 
khen th��ng; Thông t� s� 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 c�a B� N�i v� v� vi�c h��ng 
d�n thi hành m�t s� �i�u c�a Ngh� ��nh s� 91/2017/N�-CP ngày 31/7/2017 c�a Chính ph�; 
Quy�t ��nh s� 3878/Q�-UBND ngày 20/12/2017 c�a �y ban nhân dân t�nh Khánh Hòa v� 
ban hành Quy ch� thi �ua, khen th��ng t�nh Khánh Hòa; Quy�t ��nh s� ……/Q�-C�KTCN 
ngày …/9/2018 c�a Hi�u tr��ng Tr��ng Cao ��ng K� thu�t Công ngh� Nha Trang v� ban 
hành Quy ch� công tác thi �ua, khen th��ng Tr��ng Cao ��ng K� thu�t Công ngh� Nha 
Trang. 

C�n c� vào Biên b�n h�p c�a t�p th� phòng/ban/khoa/trung tâm……….. 
……………ngày ……….; 

T�p th� ……………….. ��ng ký ph�n ��u thi �ua n�m h�c 2018 – 2019 nh� sau: 

I. ��ng ký các danh hi�u thi �ua n�m h�c 2018 – 2019: 

(T�p th� ��ng ký danh hi�u nào �ánh d�u X vào ô t��ng �ng) 

1. Danh hi�u “T�p th� lao ��ng tiên ti�n” .............................................................................  � 

2. Danh hi�u “T�p th� Lao ��ng xu�t s�c” ............................................................................  � 

 II. ��ng ký các hình th�c khen th��ng n�m h�c 2018 – 2019: (Huân ch��ng, 
B�ng khen c�a Th� t��ng Chính ph�; B�ng khen c�a B� tr��ng ho�c c� quan ngang B�; 
B�ng khen c�a Ch� t�ch UBND t�nh; Gi�y khen c�a Hi�u tr��ng): 

(T�p th� ��ng ký hình th�c nào �ánh d�u X vào �ó) 

1. Gi�y khen c�a Hi�u tr��ng …………………………………………………………………….. � 

2. B�ng khen c�a Ch� t�ch UBND t�nh: …………………………………………………... � 

3. B�ng khen c�a B� ho�c c� quan ngang B� (ngành d�c): ............................................. … � 

4. B�ng khen c�a Th� t��ng Chính ph�: .......................................................................... ….� 

5. Huân ch��ng các h�ng: ................................................................................................. ….� 

Trên �ây là n�i dung ��ng ký các danh hi�u thi �ua và hình th�c khen th��ng n�m 
h�c 2018 – 2019. Kính mong ���c s� theo dõi, giúp �� t�o �i�u ki�n �� 
phòng/ban/khoa/trung tâm….. ��t ���c nh�ng n�i dung �ã ��ng ký./. 

 
                        TR��NG ��N V� 
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               M�u s� 03 
TR��NG CAO ��NG K� THU�T 

CÔNG NGH� NHA TRANG 
TÊN ��N V� 

 
 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p-T� do-H�nh phúc 

 
 

Khánh Hòa, ngày         tháng 9 n�m 2018 
 

B�N T�NG H�P ��NG KÝ THI �UA N�M H�C 2018 – 2019   
 

1. T�p th�: ��ng kí danh hi�u thi �ua …………………………….. 
2. Cá nhân: 

 
STT H� và tên Danh hi�u thi �ua 

��ng ký 
Hình th�c khen th��ng 

��ng ký 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
 

 
Ng��i l�p 

 
 
 
 

Tr��ng ��n v� 

 


