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PHÒNG GD VÀ ĐT TPTDM 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                              --------------- 

 

Ảnh mầu 

4 x 6 

(đóng dấu 

giáp lai) 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

     I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN 

1. Họ và tên: NGUYỄN HỮU TRÍ    Nam, nữ: Nam  

2 Tên gọi khác: không  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 24 tháng 9 năm 1972  

4. Nguyên quán: Phú Cường, Thủ Dầu Một,  Bình Dương  

5. Hộ khẩu thường trú: 254/3 tổ 9, khu 2, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương. 

6. Dân tộc: Kinh 

7. Nơi công tác: Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Thủ 

Dầu Một , tỉnh Bình Dương 

8. Chức vụ hiện tại: Giáo viên- Tổng phụ trách Đội 

9. Trình độ đào tạo: Đại học   Chuyên ngành: Sư phạm âm nhạc  

10. Học hàm, học vị: không 

11. Ngạch lương đang hưởng: 15a201  phụ cấp chức vụ: 0.2 

12. Năm vào ngành giáo dục: 1993 

13. Số năm trực tiếp giảng dạy: 23 năm 

14. Số năm công tác tại vùng khó khăn: không  

15. Địa chỉ liên hệ: Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố 

Thủ Dầu Một , tỉnh Bình Dương  

16. Điện thoại di động: 0982355753  
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17. Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 

Từ tháng 11 năm 1993 

đến tháng 8 năm 2001 

     Giáo viên –Tổng phụ trách Đội trường tiểu học An 

Sơn , huyện Thuân an, tỉnh Bình Dương  

Từ tháng 8 năm 2001 

đến nay 

     Giáo viên –Tổng phụ trách Đội trường trung học cơ sở 

Nguyễn Thị Minh Khai  

II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN XÉT 

TẶNG 

1. Phẩm chất chính trị:  

  Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, luôn chấp hành 

tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt 

nhiệm vụ tại đơn vị cũng như ngoài xã hội, thực hiện tốt mọi nội quy, quy chế của 

cơ quan, đơn vị và của địa phương nơi cư trú. 

Có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tổ chức kỹ luật, luôn đặt lợi ích của tập 

thể lên trên lợi ích cá nhân. Phát huy đúng vai trò chức năng của người giáo viên, 

tâm huyết vời nghề, tận tụy với sự nghiệp giáo dục. 

2. Đạo đức, lối sống :  

 Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, trung thực, yêu lao động, 

cùng với đơn vị xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, luôn hoàn thành xuất sắc mọi 

nhiệm vụ được giao. 

 Gần gũi, quan tâm giúp đỡ với đồng nghiệp, thân thiện và trách nhiệm với học 

sinh; tâm huyết tận tụy với nghề; Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công 

việc được giao, làm việc công tâm, khách quan, không mắc bệnh thành tích, có 

phong cách làm việc rõ ràng theo kế hoạch đề ra. 

Thực hiên nghiêm túc Quy định về đạo đức nhà giáo, thực hiện hiệu quả các 

cuộc vận động và các phong trào thi đua do các cấp tổ chức. 

3. Tài năng sư phạm xuất sắc và công lao đối với sự nghiệp giáo dục : 

a) Tài năng sư phạm: 
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  Là một giáo viên tổng phụ trách, ngoài việc định hướng tư tưởng chính trị cho 

học sinh bản thân tôi luôn tâm niệm phải nổ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn 

để chăm lo giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh, 

luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành. 

  Có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố 

Thủ Dầu Một và của tỉnh Bình Dương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả 

giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh 

 Là chủ nhiệm câu lạc bộ giáo viên tổng phụ trách Đội nên đã tham gia giúp đỡ 

và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, chia sẽ kinh nghiệm và tham gia tập huấn 

cho các giáo viên tổng phụ trách Đội trẻ chưa có kinh nghiệm.  

b) Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, sách, bài báo, đào tạo 

thạc sĩ, tiến sĩ: 

-  Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học : 5 

TT 
Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (chủ 

trì) 

Cấp nghiệm thu, 

xếp loại 

Năm nghiệm 

thu 

1 
    Đội TNTP với phong trào “Xây dựng trường 

học thân thiện - học sinh tích cực”  .  

PGD&ĐT TPTDM 

Xếp loại : B 
2010-2011 

2 
    Vai trò Tổng phụ trách Đội trong phong trào Kế 

hoạch nhỏ . 

PGD&ĐT TPTDM 

Xếp loại : B 
2011-2012 

3 

     Giáo dục đạo đức học sinh học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các hoạt 

động ngoại khóa và những câu chuyện kể về Bác 

trong các buổi sinh hoạt dưới cờ. 

SGD&ĐT BD 

Xếp loại : B 
2012-2013 

4 

     Một số biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường 

trong Liên Đội trường THCS NGUYỄN THỊ 

MINH KHAI. 

PGD&ĐT TPTDM 

Xếp loại : B 2014-2015 

5 
     Vai trò của tổng phụ trách Đội với “Kỹ năng 

giải quyết xung đột” tại Liên Đội THCS . 

SGD&ĐT TPTDM 

Xếp loại : B  
2015-2016  
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- Trong những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trên đã có những đề tài sau 

được ứng dụng (thời gian, địa điểm): các đề tài sáng kiến kinh nghiệm trên là những đề 

tài được ứng dụng thực tế tại Liên đội THCS Nguyễn Thị Minh Khai trong các năm học 

2010-2011 đến nay 

- Giúp đỡ giáo viên trở thành giáo viên, giảng viên dạy giỏi : Là chủ nhiệm câu lạc 

bộ giáo viên tổng phụ trách Đội nên đã tham gia giúp đỡ và hướng dẫn được 6 giáo viên 

tổng phụ trách Đội thi đạt danh hiệu giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố 

năm học 2014 -2015. 

c) Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được ghi nhận 

- Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở : 8 lần 

- Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh : 3 lần 

TT Năm Danh hiệu 

Số, ngày, tháng, năm quyết 

định công nhận danh hiệu; cơ 

quan ban hành quyết định 

1 1999-2000 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh 
QĐ số 3109/QĐ–CT ngày 

26/09/2000 

2 2000-2001 Chiến sĩ thi đua Cơ sở 
QĐ số 762/QĐ–UBND ngày 

24/10/2001 

3 2005-2006 Chiến sĩ thi đua Cơ sở 
QĐ số 33/QĐ–UBND ngày 

26/07/2006 

4 2010-2011 Chiến sĩ thi đua Cơ sở 
QĐ số 44/QĐ–UBND  ngày 

25/08/2011 

5 2011-2012 Chiến sĩ thi đua Cơ sở 
QĐ số 749/QĐ–UBND-

TXTDM ngày 14/09/2012 
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2012-2013 

Chiến sĩ thi đua cấp  Tỉnh 
QĐ số 2537/QĐUBND ngày 

15/10/2013 

Chiến sĩ thi đua cơ sở 
QĐ số 2951/QĐUBND ngày 

03/9/2013 
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7 2013-2014 Chiến sĩ Thi đua cơ sở 
QĐ số 3219/QĐ.UBND này 

12/8/2014 

8 2014-2015 Chiến sĩ Thi đua cơ sở 
QĐ số 2838/QĐ.UBND này 

28/8/2015 

9 2015-2016 

Chiến sĩ Thi đua cơ sở 
QĐ số 3237/QĐ.UBND ngày 

29/8/2016 

Chiến sĩ thi đua cấp  Tỉnh 
QĐ số 2730/QĐUBND ngày 

14/10/2016 

- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ Bằng khen tỉnh, Bộ hoặc 

tương đương trở lên)  

TT Năm Hình thức, nội dung khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm 

quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ 

quan ban hành quyết định 

1 1996-1997 

    Bằng khen của BCH TƯ Đoàn TNCS 

HCM “ Đạt thành tích xuất sắc trong 

công tác Đội năm 1996-1997” 

QĐ số 273/QN/TƯ ngày 

20/08/1997 

    Bằng khen UBND Tỉnh BD “Đạt danh 

hiệu TPT Đội giỏi NH 1996-1997” 

QĐ số 3276/QĐ-UB, ngày 

31/10/1997 

2 1998-1999 
    Bằng khen UBND Tỉnh BD “Đạt danh 

hiệu TPT Đội giỏi NH 1998-1999” 

QĐ số 3408/QĐ-UB ngày 

21/10/1999 

3 2000-2001 

    Bằng khen TW Đoàn TNCS HCM “ 

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác 

Đội và phong trào thiếu nhi, NH 2000-

2001” 

QĐ số 731/QĐ-TĐ ngày 

27/8/2001 
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4 

 

2006-2007 

 

    Bằng khen của BCH TƯ Đoàn TNCS 

HCM “Đạt thành tích xuất sắc trong công 

tác Đội  và phong trào thiếu nhi tỉnh Bình 

Dương năm học 2006-2007” 

QĐ số 703QĐ/TWĐTN 

ngày 10/09/2007 . 

5 
2007-2008 

 

     Huy chương “Đạt danh hiệu thanh 

niên tiên tiến làm theo lời Bác” cụm 

miền Đông Nam bộ 

GCN số 387/TWĐTN ngày 

21/5/2007 . 

      Bằng khen của BCH TƯ Đoàn TNCS 

HCM “Đã có thành tích xuất sắc trong 

công tác Đội vả phong trào thiếu nhi 

Cụm miền Đông Nam Bộ” 

QĐ số 483QĐ/TWĐTN 

ngày 18/09/2008 . 

      Bằng khen trung ương Đoàn TNCS 

HCM “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác Đội và phong trào thiếu nhi 

Khối trường học tỉnh Bình Dương năm 

học 2007-2008 

QĐ số 445QĐ/TWĐTN 

ngày 03/09/2008 . 

6 
2008-2009 

 

    Bằng chứng nhận “ Phụ trách Đội 

giỏi”  Cụm miền Đông Nam Bộ năm 

2008 

Ngày 22/9/2008 

7 
2010-2011 

 

      Bằng khen của BCH TƯ Đoàn TNCS 

HCM “ Đã có thành tích xuất sắc trong 

công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 

học 2010-2011 

QĐ số 699 QĐ/TWĐTN 

ngày 16/12/2011 

8 2011-2012 
     BCH TƯ Đoàn TNCS HCM tặng “ 

Huy hiệu Phụ Trách Giỏi” 

QĐ số 130QĐ/TWĐTN 

ngày 14/03/2012 

9 
2012-2013 

 

     Bằng khen của BCH TƯ Đoàn TNCS 

HCM “ Đạt danh hiệu Giáo viên-TPT 

Đội giỏi toàn quốc năm 2013” 

QĐ số 300 QĐ/TWĐTN 

ngày 03/7/2013 
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2012-2013 

Bằng chứng nhận “ Đạt danh hiệu phụ 

trách Đội giỏi” Cụm Đông Nam Bộ lần 

thứ III năm 2013 

QĐ số 25/ QĐ-TĐ 

 ngày 21/3/2013 
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2013-2014 

 

      Bằng khen của BCH TƯ Đoàn TNCS 

HCM “ Đã có thành tích xuất sắc trong 

Liên hoan Phụ trách Đội giỏi Cụm Đông 

Nam Bộ lấn thứ IV năm 2014” 

QĐ số 182 QĐ/TWĐTN 

ngày 11/04/2014 

Bằng chứng nhận “ Đạt danh hiệu phụ 

trách Đội giỏi cụm Đông nam Bộ lần thứ 

IV năm 2014 

QĐ số 25- QĐ/TĐTN 

 ngày 01/4/2014 

      Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo 

tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo 

dục “Đã có công lao đóng góp cho sự 

nghiệp giáo dục- đào tạo của đất nước” 

QĐ số 2359 QĐ/BGDĐT 

ngày 07/07/2014 

11 2014-2015 

      Bằng chứng nhận của Bộ giáo dục và 

đào tạo chứng nhận  “ Là giáo viên làm 

TPT Đội giỏi tiêu biểu cấp Quốc gia liên 

hoan giáo viên làm TPT Đội giỏi toàn 

quốc năm 2015 

QĐ số 1626/QĐ-BGDĐT 

ngày 15/5/2015 

      Bằng khen của BCH TU Đoàn TNCS 

HCM “Đã có thành tích xuất sắc trong 

công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 

học 2014-2015 

QĐ số 221 QĐ/TUĐTN 

ngày 19/5/2015 

12 2015-2016 

     Bằng khen CT UBND Tỉnh BD “Đã 

có thành tích xuất sắc trong cuộc vận 

động “ Vì đàn em thân yêu” tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 2011-2016 

QĐ số 1124/QĐ-UBND 

ngày 12/05/2016 
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 2015-2016 

      Bằng khen HĐĐ TW “Đã có thành 

tích xuất sắc trong Liên hoan TPT Đội 

giỏi Cụm miền Đông Nam Bộ lần thứ V, 

năm 2016 

 

QĐ số 12/HĐĐTW ngày 

21/06/2016 

      Bằng khen BCH Liên đoàn lao động 

tỉnh Bình Dương “Đã có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi 

và hoạt động công đoàn NH 2015-2016 . 

 

QĐ số 100/QĐ-LĐLĐ ngày 

26/09/2016 

 

 

d) Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, sinh viên, đồng nghiệp, 

với ngành và xã hội: 

Trong thời gian là giáo viên TPT Đội ngoài việc tổ chức các hoạt động giáo dục 

học sinh, bản thân tôi luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, tích cực tham gia các hoạt động 

trong nhà trường và ngoài xã hội, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo 

được uy tín, ảnh hưởng tích cực tới học sinh, đồng nghiệp, với ngành và toàn xã hội, 

được đồng nghiệp và học sinh tin yêu, tôn trọng, phụ huynh tín nhiệm . 

đ) Đóng góp xây dựng đơn vị: 

Với vai trò TPT Đội luôn coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho các em 

thiếu niên, nhi đồng , tôi luôn cùng nhà trường thực hiện “Mỗi thầy cô giáo là một tấm 

gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, không ngừng học tập và làm theo lời Bác nhằm 

làm gương cho các em noi theo, góp phần vào việc phát  huy  những thành quả giáo dục 

chung của nhà trường, đồng thời luôn đồng hành cùng Liên đội , cùng nhà trường trong 

việc giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động Đội, kết qua thi đua Liên đội  được 

Hội đồng Đội thành phố xếp loại  là “Vững mạnh xuất sắc” nhiều năm liền góp phần 

vào việc xây dựng tập thể LĐXS của nhà trường 

Thành tích của đơn vị trong 2 năm liền kề năm đề nghị :  

Năm học 2014-2015 và 2015-2016 nhà trường đều được UBND tỉnh công nhận 

danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc . 
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e) Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do): không có 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin đã kê 

khai. 

Xác nhận, đánh giá của đơn vị  Phú Thọ, ngày  7 tháng 12  năm 2016. 

Người khai  

 

 

 

                      Nguyễn Hữu Trí 


