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UBND THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

BĐH GIẢI THƢỞNG  

PHẠM PHÚ THỨ-ĐIỆN BÀN 
   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  515  /TB-BĐH Điện Bàn, ngày    29     tháng     9   năm 2020 
                                                             

THÔNG BÁO 

Nộp hồ sơ xét chọn giải thƣởng Phạm Phú Thứ - Điện Bàn năm 2020 

 
 

 Căn cứ Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND thị xã 

Điện Bàn ban hành Quy chế giải thưởng Phạm Phú Thứ - Điện Bàn về khen 

thưởng giáo viên, học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong các Hội thi; 

Căn cứ Quyết định số 15583/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND thị 

xã Điện bàn về việc thành lập Ban điều hành giải thưởng Phạm phú Thứ - Điện 

Bàn; 

 Ban điều hành giải thưởng Phạm Phú Thứ - Điện Bàn thông báo về việc 

nộp hồ sơ để xét chọn giải thưởng Phạm Phú Thứ - Điện Bàn năm 2020, cụ thể 

như sau: 

I. ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG 

  - Học sinh đang học tập tại các trường TH, THCS, THPT trên địa bàn thị 

xã Điện Bàn, các trường THPT chuyên thuộc tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà 

Nẵng đạt thành tích cao trong các kỳ thi, hội thi, cuộc thi từ cấp tỉnh trở lên (có 

hộ khẩu thường trú tại thị xã Điện Bàn ở thời điểm đạt giải); 

- Cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại các trường MN-MG, Tiểu 

học, THCS, THPT trên địa bàn thị xã đạt thành tích cao trong các kỳ thi, hội thi, 

cuộc thi từ cấp tỉnh trở lên; 

Các đối tượng dự thi phải được cơ quan chủ quản đề cử tham gia. 

- Sinh viên đỗ thủ khoa vào các trường Đại học công lập, sinh viên tốt 

nghiệp thủ khoa ngành tại các trường Đại học công lập. 

 II. TIÊU CHUẨN KHEN THƢỞNG 

 1. Đối với học sinh - sinh viên đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau: 

 a. Học sinh TH-THCS-THPT, THPT chuyên: Đoạt Huy chương vàng, 

bạc, đồng Quốc tế, giải nhất, nhì, ba cấp Quốc gia, Khu vực (do Bộ Giáo dục và 

Đào hoặc ủy quyền cho đại diện khu vực tổ chức); Giải nhất cấp tỉnh, Huy 

chương vàng thi Olympic lớp 10, 11 THPT cấp tỉnh. 

Các giải Thể dục - Thể thao: Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tương đương 

giải nhất, nhì, ba cấp Quốc gia, khu vực, giải nhất cấp tỉnh. 

 b. Sinh viên đỗ thủ khoa vào các trường Đại học công lập. 

c. Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa ngành tại các trường Đại học công lập. 

 2. Đối với Giáo viên: Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau: 

 Đoạt giải nhất, nhì, ba cấp Quốc gia, Khu vực; Giải nhất cấp tỉnh. 
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 II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƢỞNG 

          1. Bản thông tin cá nhân: Các đối tượng dự thi phải nộp giấy giới thiệu 

của cơ quan chủ quản đề cử tham gia và phô tô công chứng sổ hộ khẩu thường 

trú tại thị xã Điện Bàn. Đơn xin xét tặng giải thưởng Phạm Phú Thứ - Điện Bàn, 

các hồ sơ, giấy khen; Giấy chứng nhận đạt giải để chứng minh cá nhân đó đoạt 

một trong các tiêu chuẩn khen thưởng đã qui định trong Qui chế giải thưởng 

Phạm Phú Thứ - Điện Bàn; phô tô giấy khen, giấy chứng nhận kèm theo bản 

chính để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ.  

 Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm về thông tin của các cá nhân mà 

nhà trường đề nghị. 

2. Tất cả các giấy tờ trên, cá nhân đựng trong túi hồ sơ riêng, mặt ngoài 

túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Xét chọn giải thưởng Phạm Phú Thứ - Điện 

Bàn, họ tên, địa chỉ, trường, số điện thoại, địa chỉ e-mail, danh mục các loại 

giấy tờ kèm theo).  

 3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: 

a. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/10/2020. 

b. Địa điểm nhận hồ sơ: 

  Giáo viên - Học sinh có thể nộp trực tiếp cho Hiệu trưởng các trường MN 

-MG, TH, THCS, THPT để Hiệu trưởng các trường tổng hợp, gửi về Ban điều 

hành giải thưởng Phạm Phú Thứ - Điện Bàn (qua Văn phòng Hội Khuyến học 

thị xã). Riêng các Trường THPT chuyên thuộc tỉnh Quảng Nam và thành phố 

Đà Nẵng, đề nghị các Trường gửi hồ sơ trực tiếp về Hội Khuyến học thị xã Điện 

Bàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã (Đường Hồ Xuân Hương, Khối phố 3, 

Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). 

 Các trường sau khi nhận hồ sơ, tổng hợp báo cáo cho Ban điều hành giải 

thưởng Phạm Phú Thứ - Điện Bàn (Hội Khuyến học thị xã - cơ quan Thường 

trực). 

           Thông báo này được công bố trên Cổng thông tin điện tử của thị xã Điện 

Bàn, hệ thống truyền thanh từ thị xã đến xã, phường và các trường MN-MG, 

TH, THCS, THPT trên địa bàn thị xã Điện Bàn, THPT chuyên thuộc tỉnh Quảng 

Nam và thành phố Đà Nẵng./. 
 

Nơi nhận: 
- BĐH giải thưởng PPT- Điện Bàn; 

- Trung tâm VHTT và TTTH thị xã; 

- BBT Cổng TTĐT thị xã; 

- Phòng GD-ĐT thị xã; 

- Hội Khuyến học thị xã; 

- Các trường MN-MG, TH, THCS, THPT trên 

địa bàn thị xã, THPT chuyên thuộc tỉnh Quảng 

Nam và Tp. Đà Nẵng; 

- A Phong (đăng cổng TTĐT); 

- Lưu: VT. 

 

TRƢỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Nguyễn Xuân Hà                                                                                                    
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    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xét tặng giải thƣởng Phạm Phú Thứ - Điện Bàn 
 

I- Sơ lƣợc lý lịch: 

- Họ và tên (chữ in hoa):  ................................ …………..…………………Nam/Nữ:.………... 

- Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................... 

- Số CMND (nếu có):...................................Ngày cấp........................Nơi cấp:......................................... 

- Nguyên quán: ................................................................................................................................  

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................  

- Chổ ở hiện nay: ......................................................................................................................................... 

- Đơn vị công tác (học tập): .............................................................................................................  

- Chức vụ hiện nay: .........................................................................................................................  

II- Thành tích đạt đƣợc và các hình thức khen thƣởng đã đƣợc ghi nhận: 

- Thành tích đạt được: ......................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Căn cứ Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 24/05/2018 của UBND thị xã Điện Bàn 

ban hành Quy chế giải thưởng Phạm Phú Thứ - Điện Bàn về khen thưởng giáo viên, học sinh, 

sinh viên đạt thành tích cao trong các Hội thi và Thông báo số          /TB-BĐH ngày 

......./....../2020 của BĐH giải thưởng Phạm Phú Thứ - Điện Bàn về việc nộp hồ sơ xét chọn 

giải thưởng Phạm Phú Thứ - Điện Bàn, tôi nhận thấy bản thân đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định 

tại quy chế và thông báo nêu trên, Tôi viết đơn này kính đề nghị Ban điều hành giải thưởng 

xét tặng giài thưởng Phạm Phú Thứ - Điện Bàn cho tôi.  

Tôi xin cam đoan bản khai đơn đề nghị xét tặng giải thưởng Phạm Phú Thứ - Điện 

Bàn trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng thì tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

lời khai của mình. 

............, ngày...…..tháng..…....năm......... 
 

Xác nhận của Thủ trƣởng đơn vị 

(trường hợp GV, HS, SV đang công tác, học tập tại đơn vị) 

(ký, đóng dấu) 

Ngƣời báo cáo 

(ký, ghi rõ họ và tên) 



4 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

                                                                                
 

 


		2020-09-29T11:06:07+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn<dienban@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




