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UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số:1953/SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày 20 tháng 10 năm 2020

V/v giới thiệu các gương công dân trẻ
tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2020

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Ngày 13/10/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận được Công văn số
2195-CV/TĐTN-VP ngày 13/10/2020 của Ban chấp hành Đoàn tỉnh Gia Lai về việc
phối hợp giới thiệu các gương công dân trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2020. Để
có cơ sở đề xuất, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:
1. Căn cứ vào đối tượng và tiêu chuẩn giới thiệu trong Công văn số 2195CV/TĐTN-VP ngày 13/10/2020 của Ban chấp hành Đoàn tỉnh Gia Lai (đính kèm
Công văn này), đơn vị chọn cá nhân tiêu biểu để đề nghị khen thưởng.
Lưu ý: Bên cạnh các tiêu chuẩn được xác định trong Công văn số 2195CV/TĐTN-VP ngày 13/10/2020, cá nhân được giới thiệu phải có thành tích nổi bật
được khen thưởng cấp tỉnh (Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh), cấp Bộ (Bằng khen
của Bộ GDĐT) trong năm học 2019- 2020 và đầu năm 2020 trên các lĩnh vực:
- Học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo.
- Thể dục, thể thao.
- Công tác Đoàn-Hội-Đội.
2. Số lượng:
- 01 cá nhân/đơn vị trực thuộc.
- Tối đa 03 cá nhân/phòng GDĐT.
3. Công văn đề nghị và báo cáo sơ lược thành tích của các cá nhân, các đơn vị
gửi bản scan về Sở GDĐT qua email giaoductrunghocgialai@gmail.com trước ngày
24/10/2020.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ về Sở GDĐT, qua Phòng
Giáo dục Trung học, điện thoại: 0364796779 để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTrH.
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