
UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THSC THƯỢNG THANH 

––––––––––––––– 

Số:         /THCSTT 

V/v  đề nghị khen thưởng CBGVNV, 

LĐHĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thượng Thanh, ngày 19 tháng 01 năm 2021 

 
 

                         Kính gửi: - Chủ tịch UBND quận Long Biên; 

-  Phòng Nội vụ quận Long Biên; 

-  Hội đồng TĐKT Quận. 
  

Căn cứ Quyết định số 6089/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 về việc phê duyệt 

đề án “đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn 

quận Long Biên giai đoạn 2016-2020”. 

Căn cứ Công văn số 25/HĐTĐKT ngày 03/11/2016 Của Hội đồng thi 

đua khen thưởng quận Long Biên về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích 

đột xuất, sáng kiến sáng tạo, xét CSTĐCS, thưởng CBCCVC, LĐHĐ hàng 

tháng. 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng trường THCS 

Thượng Thanh ngày 19/01/2021 

- Tổng số CBGVNV, LĐHĐ toàn trường gồm: 61 đồng chí được xếp 

loại tháng, trong đó: (59 đ/c được Hiệu trưởng xếp loại; 01 đ/c nghỉ thai sản; 

01 đ/c Hiệu trưởng được Phòng GD và UBND quận xếp loại): 

+ Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: 10 đồng chí 

+ Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ gồm: 48 đồng chí 

+ Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ gồm: 01 đồng chí 

Hội đồng thi đua khen thưởng Trường THCS Thượng Thanh kính đề 

nghị Chủ tịch UBND Quận Long Biên khen thưởng các đồng chí cán bộ, giáo 

viên, nhân viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2021 gồm 

02 đồng chí sau: 

- Đồng chí: Hà Thị Mai Hoa – Nhân viên thiết bị 

- Đồng chí Trần Thu Thủy  – Giáo viên môn Ngữ văn 
 

Vậy HĐTĐ khen thưởng nhà trường kính trình Hội đồng thi đua khen 

thưởng quận Long Biên xem xét, quyết định. 
 

     Nơi nhận: 

    - Như trên; 

    - Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG TĐKT 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Trần Thị Ngọc Yến  

 



 

 


