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Quáng Trj, ngày o6 tháng nám 2020

S.2jKH-UBND

KEHOACH
Tong ket thirc hiçn Quyet d1nh so 89/QfJ-TTg ngay 09/01/2013 cua Thu ttro'ng
, A A,
Chinh phu
ye Be an Xay dy'ng xa hçn hçc tip giai don 2012-2020 va Ke
hoich s 6421KH-UBND ngày 11/3/2014 cüa UBND tinh v vic thtrc hin Be an
Xây dy'ng xã hi hçc tp giai doin 2013-2020 cüa tnh Quãng Tn
A
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Thirc hin K hoach s 326/KH-BGDDT ngày 22/5/2020 cüa Bô Giáo diic và
89/QD-TTg ngày
Dào tao ye vic triên khai tong két thrc hin Quyêt djnh
09/01/2013 cüa Thu tuóng ChInh phü ye vic phé duyt Dê an "Xây dimg xA hi h9c
tp giai doan 2012 - 2020" (sau day gi tt là Dê an 89); Quy& djnh s 489/QD-TTg
ngày 08/4/2020 cüa Thu tuóng ChInh phü ban hành Kê hoach thirc hin Kêt 1un s
49-KL/TW ngày 10/5/20 19 cüa Ban BI thu ye tiêp tc thirc hin Chi thj
CT/TW cüa BO ChInh trj khóa X ye tang cuing sr lânh dao cüa Dâng dOi vó'i cong
tác khuyên h9c, khuyên tài, xây dimg xA hi h9c tap, ngày 11/3/2014, LJBND tInh
Quãng Trj dã ban hành Ke hoach so 642/KH-UBND ye vic thirc hin De an Xây
dijng Xã hi hQc tp giai doan 2013 - 2020 (sau day gçi tAt là Kê hoach 642).
so

so

ii-

UBND tinh ban hành k hooch trin khai tang k& Ké hoach 642 nhu sau:
I. M1JC BICH, YEU CAU
1. Myc dIch
và tác dng cüa K hoach 642, trong do
a) Dánh giá toàn din, tng th kt
dat disc so vói mic tiêu, chi tiêu, nhirn vii dé ra, nhng
tp trung dánh giá kêt
rnt duc, chua duac, nguyen nhân và riit ra bài hpc kinh nghim trién khai thrc hin
Kê hoach 642.
b) D xut djnh hithng, m1Ic tiêu, phtio?ng hu&ng và giài pháp chü yéu triên
khai nhim vii xây dmg xâ hi hc t.p giai doan 2021-2030.
qua

qua

c) T chuc biu duang, tOn vinh, khen ththngcác tp th& cá nhân, các dja
trInh thirc hin Kê
phirang, các s&, ngành tieu biêu, có dóng gop tIch circ trong
hoach 642.
qua

2. Yêu cãu
a) Dánh giá tng k& ducic thirc hin trong pharn vi toàn tinh; duqc t chüc thirc
hin ti'r cci sâ xã, phung, thj trn (sau day gçi là cap xà) den cap huyn vâ cap tinh.
b) Tng k& phài barn sat các miic tiêu, nhirn vii và giâi pháp cüa K hoch
642 và huàng dn tai Kê hoach nay. HInh thrc tong kêt phãi dam bào thiêt thiic, hiu
phu hçip yói diêu kin, dc dim cüa các sâ, ngành, to chuc hi, dja phucing.
qua,

1

c) Vic 1ra chçn nhan t, din hInh tiên tin d biu duang, khen thrncng c.n
bâo dam chmnh xác, ding dôi tucrng. Các tp the, cá nhân disçc biêu &rcing, khen
thuâng có tác diing dng viên, giáo diic, có sc lan tóa sâu rng trong cong dông.
IL NQI DUNG TONG KET
1. Dánh giá Cong tác chi dao diu hành, CG ch phi hcip và trách nhim cüa
các c quan lien quan.
2. Dánh giá cong tác tham muu, xây dirng các van bàn chInh sách thüc dy h9c
tp suôt d&i, xây dimg xã h,i h9c tp theo ngành, 11'nh virc.
3. Dánh giá kt qua vic buy dng, phân b ngân sách cho các boat dng cüa
Kê hoach 642.
4. Dánh giá nh€tng kt qua dat &rc so vOi mc tiêu, chi tiêu, nhim v11 d ra,
nhflng mt duc, chixa duqc qua các nAm thrc hin Kê hoach 642.
5. Phân tIch nguyen nhân cüa nh&ng k& qua dat disc và thn tai, han ch& tr do
dê xuât djnh huông, mic tiêu, phung huâng và giãi pháp chü yêu triên khai nhim
v11 xây dçrng xâ hi h9c tp giai doan 202 1-2030.
6. Ghi nhn và gii thiu, biu duoTlg, ton vinh, khen thung các din hlnh tiên
tiên, các mô hInh tiêu biêu, có dóng gop tIch circ trong qua trinh thirc hin Kê hoach 642.
III. THfl GIAN VA TIEN DO THçC HIN
1. Thii gian t chrc thirc hin vic tng k& các cp: Tr tháng 7 näm 2020 dn
tháng 10 näm 2020.
2. lien d thirc hin:
2.1. Cp xã và cp huyn: Hoàn thành tng k& trong tháng 9 näm 2020.
2.2. Cp tinh: Hoàn thành tang kt trong tháng 10 nãm 2020.
IV. oOi VOl CONG TAC KHEN THU'ONG
1. Dôi t'sçing khen thuâng
Các tp th, cá nhân thuc s&, ngành, hi, t chirc và các dja phuxng Co thành
tIch tiêu biêu, suât sAc trong vic triên khai thirc hin Kê hoach 642.
2. Hlnh thirc khen thixó'ng
2.1. Tang bang khen cüa Thu tisng ChInh phü.
2.2. Tang bang khen cüa B trithng B Giáo diic và Dâo tao.
2.3. Tang b&ng khen cüa Chü tjch Uy ban nhãn dan tinh.
3. Nguyen tc, tiêu chuân xét khen thuing
3.1. Nguyen t.c xét khen thuâng
- Dim trén Co s& thành tIch dat duqc cüa các tp th vâ. Ca nhân;
- Dam bão dung di tuçrng và tiêu chuân theo quy djnh;
- Dam bâo tInh cong bang, dan chü, khách quan và chInh xac.
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3.2. Tiêu chun xét khen thi.thng
3.2.1. Tang b&ng khen cüa Thu tixâng ChInh phü
a) Di vói t.p th
Tp th duqc tng bang khen cüa Thu tuâng ChInh phü là tp th dt thành tIch
tiêu biêu, xuât sac nhât trong so cáctp the dxcic s&, ngành, to chilic và dja phucing d
nghj khen thu&ng trong vic tong ket, dánh giá két qua thixc hin Ké hoach 642.
b) Di vói cá nhân
Ca nhan &rc tang bng khen cüa Thu ti.thng ChInh phU là cá nhân tiêu biu,
xuât sac nhât trong so các cá nhân thic S&, ban ngãnh, to chàc và các dja phuong d
nghj khen thu&ng trong vic tong két, dánh giá kêt qua thirc hin Ké hoach 642.
3.2.2. Tang bAng khen cüa B trixàng Bô Giáo dic và Dào tao
a) Di vói tp th
- Ttng cho tp th g.rang mu, chp hành t& chñ trlxang, chinh sách càa Dãng,
pháp 1ut cüa Nhà nuâc, ni b doàn két.
- Co thành tIch xut sc trong vic trin khai thirc hin K hoach 642duqc cp
ày, chInh quyên dja phi.rang, ca quan, &m vj ghi nhn, cii the:
+ Ban hành chxang trInh, k hoach hang näm d thc hin K hoach 642;
+ Trin khai t& cong tac tuyen truyn và t chàc các hott dng thit thrc
nhm triên khai hiu qua Tuân lé hu&ng àng hQc tp suôt dii và Ngày Sách Vit
Nam hang näm, nâng cao nhn thàc ye tam quan tr9ng cüa vic hc tp thu?rng
xuyén, h9c tp suôt di trong các tang lap nhân dan.
+ Huy dng ducic các ngun 1irc d trin khai thirc hin K hoach 642;
+ T chàc các hoat dng thit thirc nhAm trin khai hiu qua K hoach 642;
+ Co sang kin, d6i mói phucmg thàc t chàc tai dja phucing, don vj;
+ Dc bit i.xu tiên các dja phuang, don vj khc phic khó khän, trin khai hiu
qua tai các dja bàn vüng sâu, vüng xa, vung dan tc thiêu sO, bién giâi, hài dâo,...
- HAng nàm có báo cáo vic trin khai thirc hin K hoach 642.
b) Di vai cá nhân
- Tang cho cá nhân guong mu, chip hành tt chü truong, chInh sách cüa
Dáng, pháp 1u.t cüa Nhà nuOc.
- Co thânh tIch xut sc trong vic thirc hin K hoach 642 tai dja phuong, dan
vi dam báo tiên d, dat chat lung, hiu qua, duqc cap ày, chInh quyén dja phuong,
Ca quan, don vi ghi nhn.
- Gucing miu trong vic h9c t.p thumg xuyên, suôt d?yi.
2.2.3. Tng bAng khen cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh.
a) Di vâi tp th
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- Tng cho tp th guang mu, chip hành t& chü tnrcing, chInh sách cüa Dáng,
pháp 1ut cüa Nhà nithc, ni b doàn két.
- Co thành tIch sut sc trong vic trin khai thirc hin Kê hoach 642diiçic cp
üy, chmnh quyên dja phuong, ca quan, dcin vj ghi nhn, cii the:
+ Ban hành chi.rcing trInh, kê hoch hang nãm dé thirc hin Kê hoach 642;
+ Trin khai tt cong tác tuyên truyn và to chirc các ho?t dng thit thirc
nhäm triên khai hiu qua Tuân lê hithng irng h9c tp suôt d&i và Ngày Sách Vit
Nam hang närn, nâng cao nhn thirc ye tam quan tr9ng cüa vic hçc tp thix&ng
xuyen, h9c tp suôt diii trong các tang Rip nhân dan.
+ Huy dng duçic các ngun 1irc d trin khai thiic hin Kê hoach 642;
+ To chrc các hoat dng thit thirc nhm trin khai hiu qua Kê hoach 642;
+ Co sang kin, dôi mói phuang thrc to chi.'rc ti dja phuang, dan vj;
+ Dc bit ru tiên các dja phi.rcing, dun vj khc phiic khó khãn, trin khai hiêu
qua ti các dja bàn vüng sau, vüng xa, vüng dan tc thiêu so, biên giói, hãi dâo,...
- Hang näm CO báo cáo vic trin khai thirc hin Kê hoach 642.
b) Dôi v&i cá nhân
- Tang cho cá nhân grcing mu, chip hành tOt chO truang, chInh sách cüa
Dàng, pháp Iutt cüa Nhà nt.r6c.
- Co thành tIch xut sc trong vic thirc hin K hoch 642 tti da phucing, dun
vj dam bão tiên d, dt chat liiçing, hiu qua, thrçc cap Oy, chInh quyên dla phuoTig,
cci quan, dun vj ghi nhtn.
- Gi.rang mu trong vic h9c tp thu&ng xuyên, su& dii.
4. SO li.rgng khen thung
4.1. Di vâi bang khen cüa Thu tuâng ChInh phü: Mi Sâ, ban ngành, t chtrc
hi và dja phuang 1ira ch9n dê xuât khen thu&ng cho 01 tp the và 01 cá nhân.
4.2. Di vci bng khen cüa Bô tnrângB Giáo dic và Dào tao: M6i Sâ, ban
ngành, t chüc hi và dja phixang 1ira chQn, dê nghj khen thuOng cho 01 tp the và 01
cá nhân.
4.3. Di vii bang khen ci:ia Chü tjch Uy ban nhân dan tinh: Mi Sâ, ban ngành,
tO chirc hi và dja phirung hra chçn, dê nghj khen thirâng cho 02 tp the và 02 Ca
nhân.
5. Ho su dé ngh khen thu&ng
5.1. H su dê nghj khen thithng np 02 b (bàn chInh), mi b gm:
a) Ti trInh d nghj khen thithng (Mu s 01);
b) Biên bàn h9p xét khen thuâng cüa Hi dng Thi dua - Khen thuO'ng di vài
tp the, cá nhân dé nghj khen thuâng (Mâu sO 02);
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c) Báo cáo thành tIch cüa các tp th& cá nhân d nghj khen thu&ng (Mu s
03);
d) Danh sách d nghj khen thi.r&ng (Mu s 04).
V. TO CHIJ'C TH1JC HIN
1. Di vói các S&, ban ngành, ti chfrc hi, doãn th:
a) Tng kt, dánh giá kt qua thirc hin cong tác chi cto, diu hành, hix&ng dn
va dOn dOe các &m vi thrc hin các nhim v11 thuc 1mb v1rc quãn 1 nhá nuâc theo
chtirc näng nhim vii duQ'c giao.
b) Khen thithng, biu duang tp th& Ca nhân Co thành tIch xut sc trong qua
trmnh thirc hinKé hoch 642. Ho sc, quy trInh thirc hin theo dung quy djnh pháp 1u.t
ye thi dua, khen thithng.
- Thu trthng các so, ngành, t chuc hi, doàn th th xem xét, quyt djIIh khen
thuOng cho t.p the, cá nhân thuc thâm quyên quãn 1 có thành tIch xuât sac trong
viêc thixc hiên Ke hoach 642.
- D xutt khen thu&ng tp th, cánhân tiêu biu cüa dan vj d ca quan thu&ng
trirc (S& Giáo dc và Dào tao) dê nghj cap trên khen thuOng theo kê hoach.
2. Di vri các huyn, thj xã, thành phô.
a) Huâng d1n cp xâ trin khai tng kt, dánh giá k& qua thirc hin K hoach
642. Trên ca sO ket qua tOng két cüa cap xã tiên hành tOng kêt, dánh giá két qua th?c
hin Ké hoach 642cüa huyn, thj xa, thành phô.
b) Khen thithng, biu throng tp th& Ca nhân cO thành tIch xutt sac trong qua
trInh thirc hin Kê hoach 642. Ho so, quy trInh thirc hin theo dung các quy djnh ye
thi dua, khen thuOng.
- Chü tjch Uy ban nhân dan cp huyn quyt djnh khen thuOng cho tp th, cá
nhân cap xA.
- D xu.t khen thuOng tp th& eá nhân tiêu biu cña dja phuong d co quan
thuOng trrc (SO Giáo d1ic và Dào tao) dê ngh cap trên khen thuOng.
3. Di vói S& Giáo dic và Dào tto (Ca quan thuOng trirc Ban chi dao xây
drng Xã hi hçc t.p cüa tinh)
a) Chü trI, phM hçip các ngành, dja phiscing lien quan, tham muu xây dirng báo
cáo tOng kêt cap tinh.
b) Tng hcip danh sách tp th, cá nhân dat thành tIch xut s.c tir d xut cña
các các sO, ngành, tO chirc hi, doàn the và các dja phi.rang; tham muu lira chçn, trInh
Uy ban nhân dan tinh và B Giáo dc và Dào tao hInh thüc khen thuOng.
c) Trin khai các cong vic chun bj cho thng kt thirc hin K hoach 642.
d) Phi hçp vOi SO Thông tin và Truyn thông chi dao, phi h9p vOi các ca
quan báo chI day math cOng tác tuyên truyên, quâng bá ye kêt qua thirc hin
K hoach 642 tren toán tinh ('tuyên truyén trwóc, trong và sau tong kêt).
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4. Cong tác báo cáo:
Báo cáo tng kt thirc hin K hoch 642 ('theo D cuvng báo cáo và ph lyc
gi'ri kèm, và ho s dê nghj khen thixng, gCri ye S& Giáo dtic và Dâo to (Dja chi: So
136 Quoc 1 9, thành phô Dông H, tinh Quáng Trj và theo dja chi hp thu din tir:
gdtrhsgdquangtri.gov.vn) truâc ngày 20 tháng 9 nãm 2020.
VI. KINH PHI THI)'C HIN
Các S&, ban ngành, dja phung sCr diing nguôn ngan sách nhà nuOc duçic giao
và huy dng nguôn hcp pháp khác dê thrc hin tong kêt, dánh giá kêt qua thrc hin
Kê ho?ch 642.
Trong qua trInh t chirc thirc hin, nu Co vrnng m.c d nghj các c quan, dja
phumg phãn ánh ye S Giáo diic và Dào to dê tong hçp, báo cáo UBND tinh xem
xét, xü ly.!. j
No'i nhân:
- Các Sô: Giáo dic Va Dào t?o; Ni vi,
Tài chInh, Tir pháp, LDTB và Xã hi,
Kê hoach và Dâu tir, VHTT Va Du lich;
Thông tin và Truyên thông;
- Lien doàn Lao dng tinh;
• UBND các huyn, thj x, thành phô;
- Hi Khuyn hçc tinh.
-Luii:VT,VX.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
O CHU T!CHL

àS5Ding
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BEC1XONG
Bao ca trzen'thai toni et thtjc hien Ke hoich thkrc hiçn Be an Xay dyng
giai don 2013-2020 cüa tInh Quãng Trj
hi hçc t
èntheô KI sac/i sd,'/K1-I-UBND ngàyOd //2O2O
cia UBND tinh Quáng Tr?)
•A

A

e

.A

A

•A

•

•A

I. Cong tac chi do, dieu hanh trien khai thrc hiçn Ke hoich 642
1. Cong tác trin khai, quán trit thrc hin K hoach 642à các cp, các ngành
trên dja bàn.
2. Cong tác kin toàn Ban Chi do xây drng xâ hi h9c ttp các cp; slr phi
hçp giüa các sex, ban ngành, các doàn th, chüc xâ hi.
3. H thng van bàn chi dao, diu hành dã ban hành.
4. Cong tác thông tin, tuyên truyn
5. Cong tác t chirc thrc hin các m11c tiêu, nhim vi và giãi pháp d ra trong
Ké hoach 642
6. Cong tác thông tin, báo cáo, kim tra, so kt hang närn.
II. Nguon lyc de trien khai thiyc hiçn Ke hoich 642
1.Ngân sách dja ph.ro'ngbô tn thirc hin các hoat dng cüa K hoach 642;
2. H trg cüa doanh nghip, cong dng và các doàn th;
3. Ngun von 1tng ghép tlr các chucing trmnh, d? an khác dã và dang thirc hin
trên dja bàn.
III. Ket qua thirc hiçn cac hoit d9ng cua Ke hoch 642
1.Kt qua thirc hin các mvc tiêu cüa Ké hoch 642dn näm 2020 ('Theo phy lyc
gi'ri kern: Sà GD&DT, các huyn, thi xq, thành phó Myc I cüa Phu luc; Sà Lao dóngThuong binh và Xd h5i, S& N(3i vu, Sà Van hóa, The thao và Du lich, Lien doàn lao dng
tin/i, H(5i Lien hip Phy nib tin/i, H5i Khuyén hQc tinh Myc II, III, IV)
to

A

•

•A

A

P

•A

A

A

2. Ifu dim và tn tai, han ch
3. Nguyen nhân
3.1. Nguyen nhân cüa thành cong
3.2. Nguyen nhân cüa thn tti, han ch
4. Bài hçc kinh nghim
IV. B xuit biu throng tp th& Ca nhân tiên tin gii kern ht Sct theo quy
djnh pháp lut thi dua, khen thuàng - myc 5 cia Ké hogch,)
V. B xut djnh huóng, myc tiêu, phuong hu'óng và giãi pháp chü yu
trin khai nhim vy xây dung xã hi hQc tp giai dotn 2021-2030
VI. Kien ngh, de xuat
ye
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Máusó0l
DON VI CAP TREN
DON Vj BE NGH!
So:

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - TI! do - Hnh phüc
, ngày tháng nárn 2020

/TTr

TO TRINH
. (1)

V/v he ngh khen thuOng
KInh gui:

CAn ctr Lust Thi dua, Khen thu&ng ngày 26 tháng 11 nAm 2003, Lust si'ra d6i,
bô sung mt so dieu cüa Lust Thi dua, Khen thixâng ngày 14 tháng 6 nAm 2005 Va
Lust sCra dôi, bô sung mOt so diêu cüa Lu@ Thi dua, Khen thu&ng ngày 16 tháng 11
nAm 2013;
CAn crNghj djnh S6 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 nArn 2017 cüa Chlnh phü
quy djnh chi tiêt thi hành mt so diéu cüa Lust Thi dua, Khen thuâng;
CAn cCr Thông tix s6 22/2018/TT-BGDDT ngày28 tháng 8 nAm 2018 cüa Bô
Giáo di,ic và Dào to huóng dan cong tác thi ctua, khen thung trong ngánh Giáo dic;
CAn cr Biên ban h9p Hi d6ng Thi dua - Khen thrnrng . . . (2)... ngày ... thang
nAm 2020 ye vic xét khen thithng thãnh tIch cüa các tp the, cá nhân trong vic
trin khai thirc hin Quyet djnh so 89/QD-TTg ngày 09/01/20 13 cüa Thu tuâng ChInh
phü ye vic phê duyt Dê an "Xây drng xA hi h9c tp giai don 2012- 2020".
(2)... kInh trinh Bô tn.thng xét khen th.râng (hoc trInh Thu uràng ChInh
phü khen thir&ng) cho:
(Ghi theo thz- tic tp th trtthc, cá nhdn sau, trong tap th ghi don vj cc sá
trtthc, don vj dithi cc sá sau,' trong cá nhán ghi rö hQ, ten, ch&c vy chuyên môn).

Kmnh trInh
Ar(y, z/:a!z:
- Nhr trén;

xem xét quyt djnh./.
THU TRIT NG DON VI

(K5 dóng du, ghi r3 hQ và ten)

- Lrii:

(1): lthng khen cza Thz.'i tzeóng C'hinhphzVBng khen cüa B trwóng B5 Giáo duc và Dào tao.
(2,): Ten cc quan, don vi di xudt khen thzthng
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Máusó 02
DON VI CAP TRN
BON Vt oE NGH!

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc Ip - Ttr do - Hinh phác

Tinh (thành phó',), ngày tháng nàm 2020
BIEN BAN
H9p 1191 dong Thi dua — Khen thuong.

.(1)

tháng.... näm2020, Hi dng Thi dua - Khen thuô'ng . . .(2)...
Ngày
. dé xét khen thi.rng và trInh khen thithng cho các tp the, cá
hop t?i
nhân có thành tIch suât sac trong vic triên khai thirc hin Quyêt djnh so 89/QDTTg ngày 09/01/2013 cüa Thu tuâng ChInh phü ye vic phê duyt Dê an "Xây
dirng xã hi hçc tp giai doan 2012 - 2020".
I. Thành phn tham dty cuc hQp
(Ghi rô h9, ten, chi:rc danh cüa tlrng thành viên)
Các thành viên Hi dông yang mt (ghi rö h9, ten, chirc danh, 1 do yang
mat).
II. Ni dung cuc hQp
1.Chü tpa cuc h9p Cong bô chrang trInh, ni dung, yêu câu cuc hop;
2. Sau khi nghe Thung tri7rc Hi dông Thi dna - Khen thuâng (hoc can
b phi trách ye cong tác thi dna, khen thuâng cüa don vj) báo cáo tInh hInhtiCp
nhân, ket qua thârn djnh ho so thành tIch dé nghj khen ththng cUa các tp the, ca
nhân và dii kiên dê suât khen thuàng cho cac tp the, cá nhân;
Hi dông dã thão 1un và di den thông nhât de nghj . . .(2).. .xét quyêt djnh
khen thring vá trinh Bô tnrâng Bô Giáo diic và Dào tio xét khen thi.râng (hoc
trInh Thu tuOng ChInh phü khen thi.rông) cho các t.p the, cá nhân sau:
(Ghi theo trInh ty xét khen thtthng các hInh thzc tir tháp den cao; trong
cá nhán ghi rô hQ, ten, chic vy chuyên món,).
Biên bàn cuc h9p dã duc thông qua vâ di.rçc các thành viên Hi dông
tham dir cuc h9p hoàn toàn nhât trI.
nàm 2020.
tháng
ngày
gi&
Cuc h9p be mac hOi
Thir k cuic hQp
(Kg, ghi rô hQ và ten)

Chü tQa cuc hQp
(Kj, ghi r5 hQ và ten)

(I): Ten ca quan, dan vi d xuO'I khen thwàng.
(2): Thu trithng ca quan, dan vl d xudt khen thzthng
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Máu so 03
DON VI CAP TREN
BON VI BE NGH!

CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

Tinh (thànhphó), ngày tháng nãm 2020
BAO CÁO THANH TICH
(1)

BE NGH! ThNG THUNG
A

A

•A

A

A

Ve thanh tch xuat sac trong thtyc hiçn Ke hoich so 642/KH-UBND ngay
11/3/2014 v vic thrc hinD an "Xãy dirng xã hi hQc tp giai doin 2013 2020"
Ten don vj hoc Ca nhãn và chirc vti, don vj d ngh khen thtthng
(Ghi dy dü b.ng chü in thi.ring, không vit tat)
I. THÔNG TIN CHUNG
- Divài dcinvj: Dja dim tr1 sâ chInh, din thoi, fax; dja chi trang din tCr; ca
cau to chirc, tOng so can b, cong chirc và viên chi.rc; chirc näng, nhim vii thrçic
giao.
- Di vri cá nhân ghi rô: H9 và ten (bI danh), ngáy, tháng, nàm sinh; qué quán;
ncii thuông trñ; nghê nghip; chirc v, dan vj cong tác...
II. THANH TiCH DINT DU'VC
Báo cáo nêu rô ni dung nh&ng thánh tIch xut sac dâ dat thrqc trong vic thirc
hin Dé an "Xây dçrng xã hi h9c t.p giai doan 2012 - 2020" duc tp the Va cap
trên ghi nhn.
XAC NHiN
CUA CAP TRINH KHEN2

THU TRIXONG DON V!
(HOJC NGIIO1 BAO CAO)3

(Kj, dóng dá'u)

(Kj, dóng dá'u)

(1): Ghi hInh thu-c d nghj khen thithng (Bang khen cüa Thz tuàng ChInh phü /Bcng khen cüa
B5 tritáng B3 Giáo dic và Dào tqo).
(2): Di vái tap th: có xác nhán cüa cp trInh khen.
(3): Di vái Ca nhán: có xác nhn cüa T/n Irzthng cci quan và xác nhán cáa cá'p trInh khen.
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Mâus4
CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p-Tir do-Hnh phuc
........., ngày tháng nãm 2020

DANH SACH DE NGHj KHEN THU%NG
I. Tang bang khen ella Thu tu'óng ChInh phll.
1. Dôi vôi tp the
TOM TAT THANH TCH
DON VI
DIA CIII
TT
1
(Danh sách trên góm .... doi vi)
2. D6i vâi Ca nhan
TOM TAT THANH TICH
DO'N V
TT HQ VA TEN
1
(Danh sách trên gôm .... cá nhán)
II. Tng bang klieii cüa B trirllng B Giáo dijc và Dào tao.
1. Dôi vâi tp the
TOM TAT THANH TtCH
LilA CHI
TT
DON VI
1
(Dan/i sách trên góm .... don v)
2. D6i vài cá nhân
TOM TAT THANH T!CH
DON V
TT HIVATEN
(Danh sách trên gôm .... cá nhán)
III. Tng bang khen ella Chü tich Uy ban nhân dan tinh.
1. Dôi vâi tp th
TOM TAT THAI4H TICH
IMA CII!
DON VI
TT
1
(Danh sac/i trên gôm .... dcrn vi)
2. D& vâi Ca nhãn
TOM TAT THANH TICH
DON VI
TT HQ VA TEN

GHI CHU

GHI CIIU

GHI CHU

Gill CHU

GHI CHU

Gill CHU

(Danh sách tren gm .... cá nhdn)
Nai nhân:

THU TRU%NG DON VI
(, dông dáu)

Lwzi : Danh sáeh kl,eiz thzró'ng xlp theo î:á Ir wu lien;
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