
 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019) 

- Thường xuyên tham mưu với BTV, BCH Đoàn thanh niên Công ty và Đảng ủy 

các cấp, tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, 

duy trì có hiệu quả công tác sinh hoạt Đoàn. Tăng cường hơn công tác tuyên truyền 

giáo dục đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trong toàn đơn vị về chủ trương chính 

sách của Đảng, Pháp luật nhà nước, tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng 

cao ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện đúng nội quy, quy chế của đơn vị đề ra, thực 

hiện đúng Điều lệ Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn trong sạch vững 

mạnh, nhất là cán bộ, đoàn viên, thanh niên là đảng viên. 



- Thường xuyên tham mưu với Đảng nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên 

trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trách 

nhiệm nêu gương nhất là cán bộ chủ chốt theo tinh thần Quy định 101-QĐ/TW ngày 

7/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo 

chủ chốt các cấp, coi đó là nền tảng cần thực hiện lâu dài và bền vững là thước đo 

chất lượng về phẩm chất, giá trị con người của đoàn viên trong tình hình hiện nay. 

- Tham mưu với Đoàn cấp trên xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động chương trình 

văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho cán bộ, công 

nhân viên chức lao động từ Nông trường đến Công ty, duy trì có hiệu quả các hoạt 

động bề nổi làm nền tảng cho việc tham gia các hoạt động cấp tỉnh tổ chức hằng 

năm. 

- Hằng năm, bản thân phối hợp với đoàn thể chính trị thường xuyên duy trì và tổ 

chức các ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tổ chức tuyên dương khen thưởng cho con em 

công nhân có thành tích trong học tập, tặng quỹ khuyến học khuyến tài cho con em 

công nhân có hoàn cảnh khó khăn vược khó học tốt, cùng Đoàn thanh niên Công ty 

tổ chức và tham gia nhiều hoạt động vì đàn em thân yêu, thăm và tặng quà các hoàn 

cảnh cơ nhở, tiếp bước đến trường v.v… Chỉ đạo các chi Đoàn trực thuộc tổ chức 

rước đèn và đón trung thu tại các đơn vị và đây là những hoạt động có ý nghĩa quang 

trọng của đoàn vì đàn em thân yêu.  

 Khen thưởng: 

- Bằng khen của BTV Tỉnh Đoàn Bình Phước, có thành tích trong công tác Đoàn và 

phong trào TTN năm 2017. 

- Bằng khen của BTV Tỉnh Đoàn Bình Phước, đạt danh hiệu thanh niên tiến tiến 

làm theo lời Bác năm 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019) 

Với vai trò là Bí thư chi Đoàn đã lãnh đạo hưởng ứng và tham gia các phong trào 
do thành Đoàn và Đoàn thanh niên Công an tỉnh phát động, ngoài ra chi Đoàn còn 
thường xuyên tổ chức công tác đền ơn đáp nghĩa và giúp đỡ các gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn. Trong dịp Tết Nguyên đán đã phối hợp với các đội Nghiệp vụ tổ 
chức thăm, tặng 60 phần quà trị giá 18 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn phường Tân Xuân, xã Tiến Hưng và xã Tân Thành. Nhân dịp kỷ 
niệm ngày thương binh liệt sỹ Chi đoàn tổ chức thăm tặng 30 phần quà trị giá hơn 

15 triệu đồng cho các gia đình có công với cách mạng. Phối hợp Đoàn xã Tân Thành, 
phường Tiến Thành, phường Tân Bình tổ chức cho ĐVTN tham gia sữa chữa 03 



căn nhà cho đoàn viên, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp kỷ niệm 

87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018) trị giá căn 
nhà 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 
trong năm 2017, 2018, 2019 đã tham gia đấu tranh, triệt phá 14 vụ trộm cắp tài sản 

bắt giữ 20 đối tượng; 08 vụ đánh bạc 20 đối tượng; 02 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
03 đối tượng; 02 vụ cố ý làm hư hỏng tài sản người khác 04 đối tượng; 03 vụ gây 

rối trật tự công cộng 17 đối tượng; 02 vụ bắt, giữ người trái pháp luật 05 đối tượng, 
08 vụ Mua bán trái phép chất ma túy 12 đối tượng, 03 vụ cố ý gây thương tích 04 

đối tượng đề nghị Viện kiểm sát truy tố theo quy định pháp luật.  

* Khen thưởng: 

- Ngày 26/12/2017, được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen do có thành tích 

xuất sắc trong sơ kết đợt I, đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm 

Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ 

Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái Quốc. 

- Năm 2018, được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc 

trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. 

- Ngày 19/4/2018, được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen đạt danh hiệu 

“Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Bình Phước lần V - 2018. 

- Ngày 31/7/2018, được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen do có thành tích 

xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức. 

- Ngày 10/4/2018, được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen do có thành tích 

xuất sắc trong sơ kết đợt 2, đợt thi đua đặc biệt lập thành tích “Mừng Đảng - Mừng 

Xuân” kính dâng lên Bác nhân 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều 

dạy CAND. 

- Ngày 23/11/2018, được Trung ương Đoàn tặng giấy chứng nhận “Bí thư chi Đoàn 

giỏi” Cụm miền Đông Nam Bộ. 

- Ngày 20/3/2019, được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen do có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh; phòng trào CAND học tập , 

thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, năm 2018. 

Kết quả trong năm 2017, được đơn vị xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sỹ 

tiến tiến, năm 2018 đạt chiến sỹ thi đua cơ sở. 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019) 

- Với Mô hình “dân vận khéo”:  đồng chí đã tăng cường vận động các nhà hảo 

tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh mang những phần quà vô cùng ý nghĩa, 

thiết thực đến bà con nghèo trên địa bàn huyện đã tranh thủ được rất nhiều sự giúp 

đỡ của quần chúng nhân dân phục vụ công tác trinh sát hình sự. Mô hình trên được 

lan rộng ra gần như toàn bộ các ấp, xã trên địa bàn huyện, trong một thời gian ngắn, 

đã có được hơn 100 quần chúng tích cực báo tin, trong đó có hơn 10 quần chúng 

cung cấp những thông tin vô cùng giá trị góp phần truy bắt đối tượng truy nã, triệt 

phá các băng, ổ nhóm ma tuý, trộm cắp, cướp giật, các đối tượng hút chích ma tuý, 



các tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn; trực tiếp vận động và trao tặng 3.516 phần 

quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, sách vở, dụng cụ học tập, bánh trung thu, xe đạp, 

học bổng với tổng trị giá hơn 900 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện, xây dựng 15 

căn nhà tình thương và 03 căn nhà đồng đội với với tổng trị giá 800 triệu đồng. 

Ngoài ra, bản thân còn duy trì hàng tháng đến thăm hỏi, động viên, phụng dưỡng 

đối với 01 mẹ Việt Nam Anh hùng, mức hỗ trợ: 500.000đ/tháng và 01 người có 

công với cách mạng, mức hỗ trợ 300.000đ/tháng. 

 Khen thưởng: 

- Năm 2017: Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, tặng giấy khen vì đã có thành tích 

xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

- Năm 2017: Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, tặng giấy khen vì đã có thành tích 

xuất sắc trong sơ kết đợt 1, đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm 

Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ 

Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

- Năm 2017: Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua 

cơ sở vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 

năm 2017. 

- Năm 2018: Tỉnh Đoàn Bình Phước, tặng bằng khen tuyên dương danh hiệu 

“Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2018. 

- Năm 2018: Bộ trưởng Bộ Công an, tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân từ năm 2016 đến 

năm 2017, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

- Năm 2018: Ban chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì đã có thành tích 

xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. 

- Năm 2018: Bí thư Đảng uỷ Công an huyện Đồng Phú tặng giấy khen Đảng viên 

đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. 

- Năm 2018: Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú tặng giấy khen vì có thành tích tốt 
trong công tác xác minh truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn xã 

Thuận Lợi. 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019) 

- Với vai trò là Bí thư Đoàn cơ sở bản thân đã cùng Đoàn Công an huyện tổ chức 

giáo dục về chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, trong các buổi sinh hoạt buổi sinh 

hoạt thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của ngành, của Trung ương 

Đoàn, Tỉnh Đoàn, huyện Đoàn, tổ chức cho đoàn viên học tập và thực hiện tốt 6 

điều Bác Hồ dạy CAND. 



- Trong 03 năm 2017, 2018, 019 bản thân đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý 

nghĩa như: vận đồng các nhà hảo tâm tặng hơn 50 chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo 

vượt khó học giỏi; quyên góp xây dựng được 07 nhà tình thường, hơn 1000 phần 

quà tặng cho các hộ dân nghèo; tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, thắp nến 

tri ân các anh hùng, liệt sĩ nhân dịp 27/7; phối hợp với đội CSGT-TTCĐ Công an 

huyện tổ chức tuyên truyền Luật giao thông tại các trường học; phối hợp với đội 

Cảnh sát QLHC về TTXH thực hiện ngày thứ 7 tình nguyện cấp, phát chứng minh 

nhân dân cho bà con nhân dân tại các thôn vùng sâu, vùng xa; vận động đoàn viên 

thanh niên quyên góp cho trẻ em nghèo, nạn nhân bảo lụt; tham gia và vận động 

đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hiến máu nhân đạo… 

 Khen thưởng: 

- Năm 2017: Huyện Đoàn Phú Riềng tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 

công tác Đoàn và Phong trào TTN năm 2017. 

- Năm 2018: Tỉnh Đoàn Bình Phước tặng bằng khen tại Lễ tuyên dương “Thanh 

niên tiên tiến làm theo lời Bác” lần thứ V - năm 2018. 

 - Năm 2019: Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước tặng giấy khen vì có thành tích 

xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong 

và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019) 

Luôn đổi mới phương pháp giảng dạy và có 1 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng 

đạt hiệu quả cao trong các giờ lên lớp, đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học 

của bản thân cũng như của tổ chuyên môn trong những năm qua. Luôn tích cực thi 

đua học tập và nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn chính trị. 

Hưởng ứng có hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt, tham gia thể dục thể thao, tham 

gia các hội thi giáo viên dạy giỏi, làm đồ dùng dạy học và viết sáng kiến kinh nghiệm 

nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, và cũng trong các năm học vừa qua tôi được 

xếp loại: Lao động tiên tiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 



Trong quá trình công tác, luôn xem việc ham học hỏi và sáng tạo là những vấn đề 

rất đáng lưu tâm. Trong cuộc sống hiện đại như hiên nay việc tìm tòi ,học hỏi những 

mô hình hoạt động hay, hiệu quả ở các chi Đoàn bạn đã giúp nâng cao chất lượng 

Đoàn tại trường.  

 Khen thưởng: 

- Năm 2017: Tỉnh Đoàn tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và 

phong trào TTN nhiệm kì 2012-2017 

- Năm 2017: Tỉnh Đoàn tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và 

phong trào TTN trường học năm học 2016-2017 

- Năm 2017: Sở GD&ĐT Bình Phước tặng bằng khen vì Đã có thành tích trong 

phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao năm học 2016-2017. 

- Năm 2018: Đạt giải khuyến khích cuộc thi tìm hiểu “lịch sử đấu tranh và xây dựng 

của Đảng bộ, Quân và dân huyện Bù Đốp” 

- Năm 2018: Sở GD&ĐT Bình Phước tặng bằng khen vì đã có thành tích trong 

phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao năm học 2017-2018. 

- Năm 2018: Tỉnh Đoàn tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và 

phong trào TTN trường học năm học 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019) 

Chủ động tham mưu triển khai, tập huấn hướng dẫn phần mềm Quản lý tài sản công 

cho cán bộ quản lý của Công an 11 huyện, thị xã. Nhằm ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác theo dõi và quản lý được hiệu quả, chặc chẽ, khoa học và tiết kiệm 

được nhiều thời gian. 

Tham mưu xây dựng, theo dõi, kiểm tra định kỳ việc thực hiện công trình thanh 

niên “Bảo quản xe tốt, láy xe an toàn”. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao 

thông khi tham gia giao thông, bão dưỡng, vệ sinh xe để đảm bảo an toàn cho các 

chuyến công tác và tiết kiệm cho cơ quan.     



Về công trình thanh niên “Vườn cây thuốc nam Công an tỉnh”, bản thân đã chủ động 

tham mưu nhân rộng về diện tích vườn cây thuốc và đa dạng về số lượng, thường 

cho đoàn viên dọn dẹp, làm cỏ, bón phân đảm bảo cây thuốc phát triển tăng tính 

hiệu quả, công dụng của từng cây góp phần trong công tác chữa bệnh cho CBCS 

Công an tỉnh.    

 Khen thưởng: 

- Năm 2016: Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đợt thi đua lập thành tích trong 

công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Năm 2018: 01 Giấy khen của Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc tại Liên hoan 

nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ X, năm 2018. 

- Năm 2018: Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích thi đua lập 

thành tích chào mừng kỹ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy 

CAND; 

- Năm 2018: Tỉnh Đoàn Bình Phước tặng bằng khen tại Liên hoan “Thanh niên tiên 

tiến làm theo lời Bác” lần thứ V- năm 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Họ tên: Giang Phương Bằng 

 Chức vụ: Phó Bí thư huyện Đoàn - 

Chủ tịch Hội đồng Đội huyện. 

 Là thành viên tổ chức: Đảng viên 

Đảng Cộng sản Việt Nam/ Đoàn viên 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019) 

Chỉ đạo các cơ sở Đoàn - Đội tại các trường học tăng cường công tác tuyên truyền 

giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho Đội viên Đội TNTP Hồ 

Chí Minh của huyện và chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình “Rèn luyện Đội viên” thông qua việc 

tổ chức Ngày hội công nhận Chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên” qua các năm học, 

nhiệm kỳ qua đã công nhận được 45.162 chuyên hiệu cho thiếu nhi, cuộc vận động 

“Thiếu nhi Bù Gia Mập thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” với nhiều nội dung, 

hình thức phong phú và đa dạng: Lễ tri ân, báo công, tri ân các anh hùng liệt sỹ, 

tuyên dương thiếu nhi vâng lời Bác. Đồng thời, triển khai các hoạt động mang lại 

hiệu quả thiết thực như thăm hỏi, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn vươn lên trong học tập; cuộc vận động “vì đàn em thân yêu”, xây dựng “kế 

hoạch nhỏ”; phong trào “đàn gà khăn quàng đỏ”,“vườn rau cho em”, các hoạt động 

“Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, chương trình “Thắp sáng ước 

mơ thiếu nhi Việt Nam”, phong trào “giúp bạn đến trường”, “vòng tay bè bạn” và 

“tiếp sức đến trường” cũng như “Lớp học tình thương”. Trong nhiệm kỳ qua, toàn 

huyện tổ chức được 60 hoạt động “ngày thứ 7 tình nguyện” cho thiếu nhi, vận động 

181.507.955 phần quà, suất học bổng thông qua các phong trào. 

Phối hợp các ngành chức năng tổ chức phát động các phong trào, chương trình hành 

động bảo vệ, chăm sóc thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; can thiệp, giúp đỡ thiếu 

nhi bị bạo lực, bạo hành. Đẩy mạnh công tác thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực 

vui chơi cho thiếu nhi. Hiện tại, trên địa bàn huyện có 04 khu vui chơi tư nhân, 12 

khu vui chơi tại các trường mẫu giáo. 

Bên cạnh đó, để công tác xây dựng Đội vững mạnh, nâng chất lượng đội viên, 

các lớp tập huấn giáo viên tổng phụ trách đội, các Hội thi “Tổng phụ trách Đội giỏi”, 



Hội thi “Chỉ huy - Nghi thức Đội giỏi” được tổ chức hàng năm, từ đó chất lượng 

cán bộ làm công tác Đội và chất lượng hoạt động của Đội của huyện nhà ngày càng 

được nâng lên. 

* Khen thưởng: 

 - Năm 2017: Giấy khen của UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong công 

tác Đoàn và phong trào thanh thiêu nhi huyện Bù Gia Mập, nhiệm kỳ 2012 – 2017. 

- Năm 2017: Giấy khen của UBND huyện vì đã có thành tích tốt trong công tác bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2017. 

- Năm 2017: Chứng nhận đạt giải khuyến khích Hội thi thuyết trình về giá trị tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với thực tiễn cuộc sống hiện nay. 

- Năm 2017: Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở đã có thành tích trong phong trào thi 

đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác được giao năm 2017 

- Năm 2018: Giấy khen của UBND huyện vì đã có thành tích trong sự nghiệp bảo 

vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và xây dựng Bộ đội biên phòng giai đoạn 

2009 - 2019 trên địa bàn huyện. 

- Năm 2018: Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung 

thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” giai đoạn 2013 - 2018. 

- Năm 2018: Danh hiệu lao động tiên tiến đã có thành tích trong phong trào thi đua 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác được giao năm 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019) 

Với vai trò là trưởng trạm y tế xã Tân Hòa trong những năm qua đã tham mưu cho 

cấp trên TTYT huyện Đồng Phú, UBND xã Tân Hòa, Chi bộ y tế và chỉ đạo  tập thể 

trạm y tế hoạt động làm được những công việc  nổi bật như sau. 

- Thực hiện tốt các công việc được giao, điều hành quản lý trạm y tế giữ vững đạt 

tiêu chí quốc gia với tổng số: 97/100 điểm; phối hợp với Hội người cao tuổi, Hội 

Chữ thập đỏ xã Tân Hòa, Bệnh viện Quân dân y 16, TTYT Đồng Phú khám và cấp 

phát thuốc và quà cho 157 cụ và 25 phần quà trên địa bàn xã; phối hợp với Công an 



huyện Đồng Phú, Công an xã Tân Hòa, nông trường cao su Tân Hòa 1, Tân Hòa 2, 

Tân Lập tuyên truyền về ma túy, sinh đẻ kế hoạch, tiêm chủng mở rộng, phòng 

chống bệnh truyền nhiễm với tổng số là 250 hộ. 

Trong công tác xã hội hoạt động từ thiện Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước. 

- Năng nổ nhiệt tình, tích cực tham gia thường xuyên các hoạt động thiện nguyện 

của Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước về chăm sóc sức khỏe và đời sống cho đồng 

bào nghèo ở vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh. Vận động mạnh thường quân ủng 

hộ thuốc và nhu yếu phẩm, quần áo cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số với 

tổng kinh phí quyên góp quà trị giá khoảng 65 triệu, kinh phí thuốc dịch vụ khám 

trị giá khoảng 55 triệu v.v..  

- Trong năm vừa qua đã tham gia cùng với Hội Thầy thuốc trẻ tận tình khám, chữa 

bệnh và vận động các đoàn thiện nguyện về với đồng bào nghèo xã Tân Hòa, thường 

xuyên phối hợp đi khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo 

trên địa bàn tỉnh, mỗi năm hơn 10 lần. Năm 2018, tham gia khám, chữa bệnh, phát 

thuốc miễn phí và tặng quà trên 600 lượt người nghèo tại xã Pusada, huyện 

Pechenda, tỉnh Mundulkiri (Campuchia). Dịp cuối năm 2018 và đầu năm 2019, bản 

thân đã vận động, phối hợp thực hiện 2 chuyến thiện nguyện về khám, chữa bệnh 

miễn phí cho người dân tại xã Đồng Nai (Bù Đăng) và xã Đa Kia (Bù Gia Mập) mỗi 

xã được trao tặng 200 phần quà. 

* Khen thưởng: 

- Năm 2018: Giấy khen của Sở y tế tỉnh  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 

năm 2017. 

- Năm 2018: Bằng khen của Tỉnh Đoàn tại Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo 

lời Bác” tỉnh  Bình  Phước lần thứ V- năm 2018. 

- Năm 2018: Giấy khen của Trung tâm y tế huyện Đồng Phú vì đạt thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và hoạt động công Đoàn năm 2018 

- Năm 2018: Giấy khen của UBND huyện Đồng Phú vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao năm 2018. 

 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019)  

Trên cương vị Đội trưởng Vũ trang, Phó Bí thư chi Đoàn đã tham mưu cho Đảng 

ủy, Ban Chỉ huy Đồn về công tác huấn luyện, tuần tra, quản lý BVBG xây dựng đơn 

vị. Tổ chức, duy trì thực hiện các chế độ trong ngày, tuần, tháng; duy trì thực hiện 

tốt điều lệnh, điều lệ, kỷ luật quân đội, lễ tiết, tác phong quân nhân trong đơn vị. 

Tổ chức tuần tra BVBG 478 lần = 2910 lượt CBCS tham gia, tuần tra thông tuyến 

phối hợp phát quang đường tuần tra biên giới, phát quang xung quanh cột mốc được 



32 lần = 316 lượt CBCS tham gia; bảo vệ nguyên trạng hệ thống đường biên, cột 

mốc. 

Kết quả: Phát hiện, lập biên bản bắt giữ 121 vụ = 196 đối tượng; tang vật thu giữ 

gồm, 10 xe ô tô, 28 xe máy, 9.140 bao thuốc lá ngoại; 11,1 kg pháo nổ; 25.512 kg 

mỳ tươi; 10 te củi cao su; 10,685m3 gỗ. 15075kg chuối tươi, 314 dàn nóng, 315 dàn 

lạnh, 34 máy giặt, 70 máy lọc khí, 32 đầu đĩa, 39 loa thùng, 09 âm ly, 34 bếp từ, 03 

dàn âm ly, 02 dàn đầu đĩa, bàn giao cho Ban chỉ huy đồn xử lý theo pháp luật. 

Bên cạnh đó, chi Đoàn Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã xây dựng được 

một số công trình như: Đường tuần tra thanh niên, Nhà cắt tóc thanh niên và Vườn 

rau thanh niên, Đoàn thanh niên chung tay trong công tác Đền ơn đáp nghĩa. Tham 

gia huấn luyện tốt các nội dung Quân sự, Nghiệp vụ, Pháp luật và 6 bài lý luận chính 

trị cho ĐVTN trong đơn vị. Duy trì tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao như: Sinh nhật đồng đội, hái hoa dân chủ, đá bóng, bóng chuyền, bi da, cầu lông, 

bóng bàn…Tham gia lao động xây dựng đơn vị, phát quang đường tuần tra, đường 

liên thôn, lao động giúp nhân dân trên địa bàn khắc phục thiên tai, làm tốt công tác 

xuất, nhập cảnh. Tổ chức các buổi giao lưu với các đơn vị kết nghĩa được28/1123 

lượt ĐVTN tham gia, từ đấy tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, sân chơi lành 

mạnh để ĐVTN an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 

giao. Tiến hành phối hợp với Công an, Dân quân tự vệ và Chi đoàn thanh niên 02 xã 

Lộc Hòa, Lộc Thạnh tổ chức tuần tra thông tuyến được 30 lần/786 lượt ĐVTN tham 

gia. Đã làm thủ tục nhập cảnh NCVBG: 16243, lượt người, XCVBG: 17053 lượt 

người. Nhập cảnh 2891 ô tô, Xuất cảnh 2408 ô tô. Tuyên truyền tập trung 68 buổi/894 

lượt người nghe, tuyên truyền cá biệt 671 hộ gia đình, tuyên truyền qua các cụm loa 

truyền thanh 132 giờ. Duy trì hoạt động hũ gạo tình thương tặng 1200 kg gạo cho các 

hộ nghèo trên địa bàn và phong trào “Nâng bước em đến trường” Chi đoàn nhận đỡ 

đầu 3 cháu số tiền 500.000đ/tháng/cháu. Lao động giúp dân dọn vệ sinh thôn, ấp, sửa 

chữa nhà ở, đường giao thông nông thôn, giúp nhân dân thu hoạch vụ mùa được 109 

buổi/318 ngày công. Thực hiện chương trình “Tay kéo Biên phòng” tổ chức cắt tóc 

cho nhân dân, học sinh trên địa bàn xã Lộc Hòa và CBCS trong đơn vị được 45 

buổi/1656 lượt người. Phối hợp với chính quyền địa phương vận động được 24 em 

học sinh bỏ học trở lại trường tiếp tục học tập. Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã 

Lộc Hòa và Chi cục Hải quan Hoa Lư tổ chức tặng quà cho nhân dân trên địa bàn 

được 1.270 suất quà nhân dịp các ngày lễ tết trong năm. 

 Khen thưởng: 

 - Năm 2017: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 

2017 



 - Năm 2017: Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Bình Phước tặng bằng khen vì đã có thành 

tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. 

- Năm 2018: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 

2018. 

- Năm 2018: Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Bình Phước tặng bằng khen tại Liên hoan 

“Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Bình Phước lần thứ V - năm 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019) 

Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Đồng Đội huyện luôn tham mưu kịp thời cho lãnh 

đạo cơ quan xây dựng kế hoạch từng nội dung, yêu cầu cụ thể. Phổ biến các tiêu 

chó học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để Đoàn viên thanh niên 

phấn đấu thực hiện. Chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động mang lại hiệu ứng thiết thực 

tại cơ sở như: Tổ chức các sân chơi trãi nghiệm sáng tạo, ngày hội thiếu nhi vui 

khỏe, các hoạt động giáo dục kyc năng sống cho thiếu nhi… Nhằm giúp cho học 

sinh tham gia hoạt động vui chơi, trải nghiệm sáng tạo gắn với đời sống thực, học 

đi đôi với hành và học từ trãi nghiệm; giúp cho học sinh có nhiều cơ hội trải nghiệm 



để vận dụng những kiến thức học được vào thực tiễn từ đó hình thành năng lực 

thực tiễn cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân. Tham mưu tổ chức 

hoạt động trải nghiệm thực tế để các em học sinh có sân chơi “Học mà chơi, chơi 

mà học” như tổ chức các góc “bé sáng tạo”: Các em tham gia sân chơi sẽ cùng nhau 

vẽ 01 bức tranh với chủ đề “Ước mơ của em”; góc “bé vui - khỏe”: Các em sẽ được 

tham gia các trò chơi dân gian; góc “bé  tự lập”: Các em được hướng dẫn cách xếp 

quần áo, mùng mền, cách lựa chọn quần áo… Đồng thời luôn chủ động tham mưu 

tổ chức nhiều hoạt động giúp cho lực lượng giáo viên TPT Đội được giao lưu học 

tập kinh nghiệm như thường xuyên phối hợp tổ chức các  ngày hội thắm sắc khăn 

hồng dành cho TPT Đội tham gia nhiều nội dung như thi Phụ trách Đội khăn hồng 

tung bay, PHụ trách Đội khéo tay, Phụ trách Đội tài năng, Phụ trách Đội năng động.  

 Khen thưởng: 

- Năm 2017: Giấy khen của UBND huyện Lộc Ninh vì có thành tích tốt trong công 

tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2012 - 2017. 

- Năm 2018: Bằng khen của Tỉnh Đoàn Đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm 

theo lời Bác” Tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2018 

- Năm 2018: Giấy khen của UBND huyện Lộc Ninh và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 

công tác được giao năm 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019) 

Bản thân đã tích cực nghiên cứu và sáng kiến ra sản phẩm “xe bếp bảo đảm ăn uống 

dã ngoại”, đã đạt giải nhì trong Hội thi sáng kiến cấp quân khu và giải ba Hội thi 

tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội cấp Bộ Quốc phòng.  

Hiệu quả của sáng kiến:  

Bếp có tính cơ động cao, triển khai nấu nướng nhanh chóng, nấu ăn trong quá trình 

hành quân.  

Giảm số công lao động của nuôi quân trong việc làm bếp và nấu ăn, góp phần nâng 

cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm ăn uống cho bộ đội  



Trong trường hợp đã triển khai bếp xong mà đơn vị phải di chuyển đến vị trí trú 

quân mới trong các tình huống chiến đấu, diễn tập thì việc di chuyển xe bếp hết sức 

đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi hơn so với các hình thức bếp khác. 

Trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn… đội 

hình của đơn vị thường xuyên phải cơ động thì việc sử dụng xe bếp đem lại hiệu 

quả thiết thực, sát với điều kiện thực tế. 

Sản phẩm khắc phục được việc thay đổi hiện trạng địa hình do đào đắp bếp Hoàng 

Cầm qua nhiều đợt dã ngoại, diễn tập. Kết thúc nhiệm vụ thu dọn bếp nhanh, bộ đội 

không mất thời gian công sức để lấp bếp. 

Bếp được cấu tạo vững chắc, an toàn trong quá trình sử dụng. 

 Khen thưởng: 

- Năm 2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

- Năm 2018: Giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì có thành tích tốt trong Hội 

thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật. 

- Năm 2018: Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu vì đạt giải nhì Hội thi sáng kiến 

cấp quân khu năm 2018 

- Năm 2018: Bằng khen của Bộ Quốc phòng vì đạt giải Ba Hội thi “Giải thưởng 

Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” năm 2019. 

được xét đề nghị thăng quân hàm trước niên hạn 01 năm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019). 

Thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện của 

trường với 36 thành viên tham gia, qua đó đã thường xuyên tổ chức đợt hoạt động 

tình nguyện tại chỗ như: Dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường hàng tuần, giúp đỡ các 

đoàn viên thanh niên thuộc diện gia đình chính sách, khó khăn, duy trì hoạt động 

của đội văn nghệ xung kích đoàn trường với sự tham gia của 24 đoàn viên, thanh 

niên.  Trong năm học 2018 - 2019 vận động 80 đoàn viên, thanh niên hiến máu. 



Triển khai nhiều chương trình cụ thể, đồng hành với thanh niên trong nhiều lĩnh vực 

như học tập, nghiên cứu khoa học, học nghề, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống 

văn hóa, tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội cho đoàn viên thanh thiếu...Trong đó, 

hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập được các đoàn trường duy trì 

thường xuyên, bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ cho đoàn viên 

thanh niên nâng cao ý thức tự giác học tập, duy trì hiệu quả các CLB Tiếng anh; đội 

văn nghệ xung kích, huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 

nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ trong đoàn viên 

giáo viên. 

 Khen thưởng: 

 - Năm 2017: Giấy khen UBND thị xã vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2012 - 2017”. 

- Năm 2017: Giấy khen UBND thị xã vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2017” 

- Năm 2017: Giấy khen thị Đoàn “Đoàn viên, thanh niên tiêu trên các lĩnh vực thị 

xã Phước Long năm 2017”. 

- Năm 2018: Bằng khen của Tỉnh Đoàn tại Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo 

lời Bác” năm 2018. 

- Năm 2018: Giấy khen Sở GD&ĐT vì đã có thành tích trong phong trào thi đua, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác được giao năm học 2017 - 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019). 

Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thực hiện tốt 5 điều 

Bác Hồ dạy” gắn với nhiệm vụ của mỗi đội viên, chi đội, liên đội. Trong đó chú 

trọng công tác tuyên truyền về lịch sử, các ngày lễ lớn của đất nước, Đoàn, Đội, 

giáo dục đạo đức lối sống trong Đội viên thiếu nhi. Phát động phong trào “Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với hình thức sổ nhật ký làm theo 

lời Bác. 18/18 Liên đội tổ chức kể chuyện về Bác Hồ 108 buổi được được 72 mẫu 

chuyện, thu hút được 45.524 lượt đội viên tham gia. 



Nhằm xây dựng lối sống, hoài bão cho thiếu nhi 18/18 Liên đội tổ chức Chương 

trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” tại đơn vị với nhiều hình thức như: 

Trao học bổng, giao lưu với các gương điển hình, viết ước mơ, tiểu phẩm thắp sáng 

ước mơ 

Tiếp tục duy trì thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” tại các Liên đội bảo đảm 

về nội dung, hình thức và ý nghĩa giáo dịc của phong trào; qua đó khuyến khích ý 

thức tiết kiệm, tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, yêu lao động giữ gìn vệ sinh học 

đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trồng, chăm 

sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định, tiết kiệm sách vở, đồ 

chơi, quần áo còn sử dụng tốt tặng các bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Tập trung huy động mọi nguồn lực trong xã hội (Nhà tài trợ, mạnh thường 

quân, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương) tổ chức các hoạt động 

tập trung với chủ đề “Sắc màu tuổi thơ”, “Đêm hội trăng rằm”, “Áo trắng tặng 

bạn”... với các hoạt động phong phú, tạo ra sân chơi bổ ích cho thiếu nhi. Phong 

trào “Vòng tay bè bạn”, “Cây mùa xuân cho bạn”, “Heo đất tình thương” đã mang 

lại nhiều hiệu quả, từng bước góp phần giáo dục nếp sống đẹp cho thiếu nhi, đã trao 

860 phần quà, 153 suất học bổng, 51 bộ quần áo trắng, 54 chiếc xe đạp, 02 phần quà 

gia đình chính sách tổng trị giá gần 400 triệu đồng.  

 Khen thưởng: 

- Năm 2017: Bằng khen của Tỉnh Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn 

và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. 

- Năm 2018: Bằng khen của Trung ương Đoàn Bằng khen vì có thành tích xuất sắc 

trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. 

- Năm 2018: Bằng khen của Tỉnh Đoàn dạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo 

lời Bắc tỉnh Bình Phước lần V - năm 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019) 

Bản thân luôn đi đầu, gương mẫu trong việc lãnh đạo Đoàn thanh niên Công an 

huyện chung tay xây dựng Nông thôn thôn mới trên địa bàn huyện. Cụ thể: năm 

2017 đã vận động, huy động 40 lượt ĐVTN tham gia đổ đường bê tông Nông thôn 

mới tại xã Tân Lợi hoàn thiện 200m đường bê tông; năm 2018 vận động 40 lượt 

ĐVTN tham gia đổ đường bê tông Nông thôn mới tại xã An Khương, góp phần 

hoàn thiện 2km đường bê tông; năm 2019, với 40 lượt ĐVTN góp phần hoàn thiện 

400m đường bê tông Nông thôn mới tại xã Tân Hiệp. Ngoài ra, trong năm 2017, đã 

vân động ĐVTN chung tay xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng tại xã Tân Lợi số tiền 



10 triệu đồng, góp phần xây dựng Nông thôn mới và tăng cường sự gắn kết tình 

quân dân. 

Trong năm 2017 và đầu năm 2018, bản thân đã cùng BTV Đoàn cơ sở vận động các 

mạnh thường quân, các nhà hảo tâm quyên góp được số tiền hơn 50 triệu đồng để 

xây dựng 01 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho Công an viên xã Tân Lợi gặp khó khăn 

về nhà ở. Năm 2018, 2019 phối hợp với Đoàn cơ sở Văn phòng cơ quan CSĐT 

Công an TP. Hồ Chí Minh, Hội chữ thập đỏ Q. Thủ Đức, Đoàn cơ sở bệnh viện Nhi 

Đồng II tặng quà cho người nghèo, học sinh hiếu học và Mẹ Việt Nam anh hùng, 

thương binh trên địa bàn huyện gần 2.000 phần quà trị giá  hơn 100 triệu đồng, 

khám, cấp thuốc miễn phí cho trẻ em nghèo gần 300 trường hợp.  

Hàng năm, đều lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quỹ học bổng tiếp bước cho các em học 

sinh nghèo vượt khó đến trường, năm 2017 nhận đỡ đầu cho 01 em học sinh của 

trường THCS Tân Hưng với số tiền hỗ trợ mỗi tháng 500.000đ; năm 2018, trao học 

bổng cho 10 em học sinh nghèo vượt khó tại trường THCS An Khương với số tiền 

3 triệu đồng; đầu năm 2019, tặng 05 phần quà và 01 chiếc xe đạp cho các em học 

sinh tại trường THCS Minh Tâm.  

 Khen thưởng: 

 - Năm 2018: Bằng khen của Tỉnh Đoàn tại Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm 

theo lời Bác” lần thứ V-năm 2019. 

- Năm 2018: Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước về thành tích xuất 

sắc trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND. 

- Năm 2018: Giấy khen của UBND huyện về thành tích xuất sắc trong hoạt động hè 

huyện Hớn Quản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019) 

Sản phẩm “Mô hình tinh thể" đạt giải khuyến khích huyện. Là các hóa chất muối và 

phèn được chế tạo hay còn gọi là muối tinh thể trên một nền tảng có sẵn là đá, sử 

dụng muối và phèn tạo thành dung dịch sau đó tạo mầm tinh thể, tiếp theo là cấy 

lên đá cho vào dung dịch được pha với điều kiện nhất định, sau thời gian cho bay 

hơi nước ta thu được các mẫu tinh thể trên đá. Ứng dụng:  Phục vụ cho công tác 

nghiên cứu, giảng dạy và trang trí. 

Sản phẩm “ máy kiểm tra chất lượng không khí” đạt giải nhất huyện và giải khuyến 

khích cấp tỉnh. Sử dụng chất bán dẫn là SiO2,  SiO2 có trở xuất khác nhau trong các 



loại khí khác nhau, có ưu điểm nhận biết các khí độc hại, cảm biến tiếp nhận thông 

tin từ môi trường và truyền đến mạch xử lý đã lập trình sẵn để tính toán độ ô nhiễm 

của không khí. Ứng dụng: có thể dùng để đo độ sạch của không khí trong phòng và 

cả môi trường bên ngoài, ngoài ra, có thể báo khí gas và báo khói để tránh những 

tai nạn không mong muốn. 

 

Năm học 2018 - 2019: tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật do sở giáo dục 

tổ chức. Kết quả:  

Sản phẩm “ Thiết bị ngừa cận thị” đạt giải ba cấp tỉnh. Thiết bị dựa trên nguyên lý 

sóng siêu âm để giúp người dùng có thể giữ khoảng cách an toàn cho đôi mắt và có 

1 đèn ánh sáng vàng để có thể mô phỏng ánh sáng của mặt trời, áp đảo những ánh 

sáng trắng và xanh để giúp đôi mắt đỡ mỏi và an toàn trong thời gian làm việc. Ứng 

dụng: có thể dùng cho cả người cận và người không cận giúp tăng, giảm sự điều tiết 

của mắt. Dùng trong việc học tập, đọc sách, báo, làm việc với máy tính. 

 Khen thưởng: 

 - Năm 2018: Giấy khen huyện Đoàn Chơn Thành vì đã có thành tích xuất sắc trong 

công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2017 - 2018 

- Năm 2018: Chứng nhận BTC cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện 

Chơn Thành đạt giải khuyến khích Mô hình tinh thể cuộc thi sáng tạo TNT nhi đồng. 

- Năm 2018: Chứng nhận BTC cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện 

Chơn Thành đạt giải Nhất sản phẩm “Máy kiểm tra chất lượng không khí” cuộc thi 

sáng tạo TNT nhi đồng. 

- Năm 2018: Giấy khen đã Đạt giải khuyến khích tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu 

niên nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XI. 

- Năm 2018: Giấy khen của Sở khoa học công nghệ đạt giải 3 cuôc thi sáng tạo khoa 

học kỹ thuật với sản phẩm Thiết bị ngừa cận thị. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019) 

- Sáng kiến: “Bộ đánh dấu hao dăm miệng cạo ngửa và úp”; “Giải pháp trồng bầu 

tầng lá kết hợp bón thúc DAP lần   

- Lý do tạo ra sáng kiến:  

+ Bộ đóng dấu hao dăm miệng cạo ngửa và úp: Hằng năm trước khi vào mùa cạo, 

công nhân phải thiết kế và trang bị trước khi mở cạo, trong các công đoạn thiết kế thì 

đánh dấu hao dăm là công đoạn mất nhiều thời gian, đánh dấu hao dăm nhằm quản 

lý và sử dụng vỏ cạo hiệu quả phục vụ tốt cho công tác quy hoạch bảng cạo, đánh dấu 



hao dăm theo phương pháp cũ là dùng móc sắt rạch vào thân cây theo từng tháng, 

quý đã chia trên thước hao dăm, phương pháp này vừa tốn thời gian và vỏ cây còn bị 

ảnh hưởng nếu như móc rạch quá sâu, sau đó còn phải dùng bút xóa vạch từng tháng, 

quý. Để hoàn tất công đoạn này trung bình phải cần 9 giờ thì mới đánh dấu hao dăm 

hoàn thiện cho một phần cây, với ý tưởng tiết kiệm chi phí và giảm tối đa hao phí sức 

lao động mà công nhân phải bỏ ra theo chủ trương của Công Ty, từ đó nảy sinh sáng 

kiến làm bộ đóng dấu hao dăm đóng trực tiếp lên cây cao su. 

+ Giải pháp trồng bầu tầng lá kết hợp bón thúc DAP lần 1: Bón phân gồm: bón lót 

và bón thúc, trong đó bón thúc gồm 2 loại phân và chia làm 2 đợt bón: đợt 1 bón 

phân DAP và đợt 2 bón phân NPK, như vậy sẽ có 02 lần bón phân, nếu gộp bón 2 

loại phân này vào 01 lần bón cây cao su sẽ hấp thụ không hết, dẫn đến bón phân 

không hiệu quả nhằm tiết giảm hao phí lao động (giảm số lần bón), đồng thời không 

làm mất hiệu quả của phân bón và khã năng hấp thụ của cây cao su nên giải pháp 

trồng bầu tầng lá kết hợp bón thúc DAP lần 1 ngay thời điểm trồng là tương đối 

hiệu quả. 

 - Nội dung sáng kiến: Đối với sáng kiến bộ đóng dấu hao dăm ngửa và úp: thay đổi 

phương pháp đánh dấu hao dăm truyền thống bằng thước vạch và bút xóa, giảm 

thao tác và thời gian thực hiện, hướng dẫn cách làm bộ đóng dấu hao dăm ngửa và 

úp; Giải pháp kết hợp trồng bầu tầng lá và bón phân thúc DAP lần 1, giảm số lần 

bón phân và chi phí nhân công không ảnh hưởng đến chất lượng vườn cây tái canh.         

 Khen thưởng: 

 - Năm 2017: Bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước vì có đã có thành tích trong 

phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác được giao. 

- Năm 2018: Bằng khen của BCH Tỉnh Đoàn Bình Phước tuyên dương “Thanh niên 

cao su tiêu biểu” năm 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019) 

Trong công việc chuyên môn bản thân là công chức ngành Lao động - Thương binh 

và Xã hội, làm việc trong lĩnh vực trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo có 

hoàn cảnh khó khăn yếu thế trong xã hội như đối tượng người cao tuổi, người khuyết 

tật, trẻ em mồ côi, lang thang, cơ nhỡ…; luôn phấn đấu trau dồi kiến thức, nâng cao 

nghiệp vụ, hoàn thành đúng và trước thời hạn công việc lãnh đạo phòng, cấp trên 

giao. Trong công tác quản lý, lưu trữ, xác minh lập hồ sơ đối tượng nuôi dưỡng tại 

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, thường xuyên lên kế hoạch kiểm tra công tác chăm 

sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm một cách cụ thể, khoa học. Cập nhật số lượng đối 



tượng cần cứu trợ đột xuất bao gồm: Quà lễ tết, thiên tai bão lũ, các đối tượng bất 

khả kháng khác. 

Trong công tác đoàn với vai trò là Bí thư Đoàn cơ sở hàng năm tôi đều đề ra và xây 

dựng chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới để triển khai cho đoàn 

viên các chi đoàn thực hiện; đồng thời luôn vận động đoàn viên tham gia học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó tập trung vào thực hành tiết 

kiệm điện, nước sinh hoạt của cơ quan; nghiên cứu đề xuất cải cách các thủ tục hành 

chính để giảm phiền hà cho người dân đến liên hệ công tác; là cán bộ ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội được giao trực tiếp thực hiện công tác an sinh xã hội 

cho đối tượng yếu thế tôi hiểu được Bình Phước là một tỉnh miền núi, biên giới, đời 

sống của một bộ phận người dân, nhất là người nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ 

côi còn gặp nhiều khó khăn, tiền trợ cấp hàng tháng của Nhà nước không đủ để giúp 

họ trang trải cuộc sống nhất là trong lúc ốm đau, bệnh tật. 

 Khen thưởng: 

 - Năm 2017: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: đã 

có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ lao động, 

người có công và xã hội năm 2017. 

- Năm 2017: Bằng khen của Tỉnh Đoàn Bình Phước vì đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. 

- Năm 2018: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã có thành tích trong 

phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao năm 2018 

- Năm 2018: Bằng khen của Tỉnh Đoàn Bình Phước đạt danh hiệu “Thanh niên tiên 

tiến làm theo lời Bác” Tỉnh Bình Phước Lần thứ V - năm 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019) 

- Xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, giữ gìn an ninh trật tự ở ký túc 

xá sinh viên. Tổ chức và duy trì thành công 3 buổi/tuần việc tập thể dục buổi sáng 

cho học sinh sinh viên ở ký túc xá. 

- Trên cương vị Bí thư Đoàn trường cùng với Ban chấp hành Đoàn trường xây dựng 

và tổ chức các sân chơi TDTT cho học sinh, sinh viên như: Bóng đá, Cầu lông, bóng 

chuyền. 



- Chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện thực hiện công tác tình nguyện đảm bảo khuôn 

viên Xanh - Sạch - Đẹp ở nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, khuôn viên nhà trường vào thứ 7 

và chủ nhật hàng tuần. 

- Tổ chức và thành lập các CLB như TDTT, Văn nghệ … nhằm tạo sân chơi lành 

mạnh cho ĐVTN nhà trường trách các tệ nạn xã hội. 

- Thành lập đội tình nguyện thu vé xe, bán nước ở sân bóng đá  vào dịp có giải đấu, 

nhằm gây quỹ học bổng cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên 

trong học tập “kế hoạch triển khai đầu năm học mới 2019” 

- Mở lớp bóng đá cho con em CBCNV-Người lao động trong nhà trường nhằm tạo 

sân chơi cho các em nhân dịp hè.  

 Khen thưởng: 

- Năm 2017: Bằng khen của Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Liên 

“Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”  

 - Năm 2018: Giấy khen giải nhì “Giáo viên dạy giỏi cấp trường”. 

- Năm 2018: Chiến sỹ thi đua cơ sở. 

- Năm 2018: Bằng khen BCH Trung ương Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công 

tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019). 

- Với vai trò là Bí thư Đoàn thanh niên Chi đoàn Kiểm tra giám sát mua bán điện, 

Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công ty bản thân luôn ý thức được chức trách, nhiệm vụ của 

mình trong việc cũng cố, xây dựng tổ chức đoàn các cấp tham gia hoàn thành nhiệm 

vụ chính trị do lãnh đạo phân công. Thường xuyên tham mưu với BTV, BCH Đoàn 

thanh niên Công ty và Đảng ủy các cấp, tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức đoàn, 

nâng cao chất lượng đoàn viên, duy trì có hiệu quả công tác sinh hoạt đoàn. 



- Hằng năm, bản thân phối hợp với đoàn thể chính trị thường xuyên duy trì và tổ 

chức các ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tổ chức tuyên dương khen thưởng cho con em 

CBCNV có thành tích trong học tập, tặng quỹ khuyến học khuyến tài cho con em 

CBCNV có hoàn cảnh khó khăn vược khó học tốt, cùng Đoàn thanh niên Công ty 

tổ chức và tham gia nhiều hoạt động vì đàn em thân yêu, thăm và tặng quà các hoàn 

cảnh cơ nhở, tiếp bước đến trường v.v… Tham mưu Chỉ đạo các chi đĐoàn trực 

thuộc tổ chức rước đèn và đón trung thu tại các đơn vị và đây là những hoạt động 

có ý nghĩa quang trọng của đoàn vì đàn em thân yêu. Tham mưu với Đoàn cấp trên 

xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao. Tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho cán bộ, công nhân viên chức lao động, duy 

trì có hiệu quả các hoạt động bề nổi làm nền tảng cho việc tham gia các hoạt động 

tổ chức hằng năm của các cấp. 

 Khen thưởng: 

 - Năm 2017: Tổng công ty Điện lực miền Nam khen đạt danh hiệu “Chiến Sỹ thi 

đua cơ sở”, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác. 

- Năm 2017: Giấy khen của Công ty Điện lực Bình Phước vì đã có thành tích xuất 

sắc trong Hội thi tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ CHí Minh” do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức. 

- Năm 2018: Bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước vì đã có thành tích trong phong 

trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác được giao góp phần vào sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Năm 2018: Bằng khen của Tỉnh Đoàn Bình Phước vì đạt danh hiệu “Thanh niên 

tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Bình Phước lần thứ V. 

- Năm 2019: Bằng khen của Tỉnh Đoàn Bình Phước vì đã có thành tích xuất sắc 

trong hoạt động xây dựng nông thôn mới tại xã Lộc Tấn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019) 

- Tổ chức cho 100% ĐVTN đăng ký mô hình vườn cây thanh niên kiểu mẫu trong 

những năm qua đã tổ chức cho các chi Đoàn kiểm tra chéo các tiêu chí đã ký kết, 

đăng ký công trình thanh niên là vườn cây trồng mới tái canh tại lô 52,53,54 Liên 

tổ 2 với diện tích 21,25ha. Qua kết quả kiểm tra của Đoàn thanh niên Công ty nhiều 

năm liền Đoàn cơ sở đều đạt kết quả nhất về công trình thanh niên của Đoàn thanh 

niên Công ty. (Đây là công trình chào mừng đại hội Đoàn các cấp do Đoàn Công ty 

phát động). Qua 2 năm thực hiện công trình thanh niên Đoàn cơ sở đã phát động 



nhiều việc làm thiết thực gây quỹ hoạt động và đặc biệt hàng năm trích tiền quỹ từ 

công trình thanh niên giúp đỡ các em học sinh tại trường Tiểu học Tân Hưng điểm 

khu Pa Pếch về sách vở, áo quần. 

- Đoàn cơ sở xây dựng chương trình “Hũ gạo tình thương”, khởi đầu là chi Đoàn 1, 

hàng tháng khi nhận lương sẻ có một thùng quyên góp tiền lẽ từ ĐVTN, sau khi thu 

được số tiền đó sẻ đem mua nhu yếu phẩm để nuôi một gia đình neo đơn không nơi 

nương tựa tại đơn vị. Chương trình này đã được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bình 

Phước công nhận là công trình thanh niên cấp tỉnh năm 2016 và hiện nay chương 

trình đã được nhân rộng ra 5/5 chi Đoàn để hỗ trợ cho những gia đình neo đơn không 

nơi nương tựa tại địa phương đã được Đảng ủy Ban Giám đốc tuyên dương. 

- Vận đồng ĐVTN thu gom hàng trăm bộ quần áo củ còn sử dụng được hổ trợ cho 

đồng bào Campuchia đang công tác cho Công ty Đồng Phú - Karatie. 

 Khen thưởng: 

 - Năm 2018: Bằng khen của Tỉnh Đoàn Bình Phước tại Liên hoan “Thanh niên 

tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Bình Phước lần thứ V - 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019) 

- Thử nghiệm cung cấp methanol thay thế rỉ đường bổ sung dinh dưỡng trong xử lý 

nước thải: 

Ưu điểm của quy trình mới: 

1. Chủ động được nguồn nước để sản xuất, tránh trường hợp thiếu nước vào mùa 

nắng còn mùa mưa thì nước hồ sóc xiêm lại quá đục. 

2. Không cần lắp đặt hệ thống bơm do cao độ cao hơn nên nước thải sau xử lý tự 

chảy tràn vào hồ âm của xí nghiệp. 

3. Chủ động nguồn nước sạch (đạt cột A theo QCVN 01-MT:2015/BTNMT) 



4. Giảm sử dụng nguồn nước nhiễm nặng TSS (tổng chất rắn lơ lững), phân bón, 

hóa chất từ hồ tự nhiên của vùng đất nông, lâm nghiệp. 

5. Giảm khai thác nước mặt, đồng thời giảm thiểu lượng xả thải ra môi trường nhằm 

giảm chi phí bảo vệ môi trường 

6. Đảm bảo lượng xả thải của đơn vị giảm thấp hơn 1.000 m3/ngày đêm giúp không 

phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục theo yêu cầu của pháp luật về bảo 

vệ môi trường. 

Đối với kinh tế: 

Giá trị làm lợi: Công trình nhằm thu hồi lượng nước sau xử lý (đạt cột B QCVN) 

của hệ thống Xử lý nước thải để quay về phục vụ công tác sản xuất. Nhằm giảm 

việc khai thác nguồn nước ngầm góp phần giảm chi phí và bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên. Qua quá trình vận hành hệ thống đã đem lại hiệu quả rất lớn về kinh tế, tiết 

giảm chi phí được khoảng 384.525.000 đồng/năm . Bên cạnh đó, thành công của 

công trình cũng là động lực cho các ngành kinh tế khác như nông lâm ngư nghiệp, 

công nghiệp … 

Đối với xã hội và môi trường 

- Sử dụng nguồn nước giá rẻ, giảm khai thác nước ngầm, nước mặt. 

- Giảm nguồn nước xả thải ra môi trường. 

- Tăng tính chuyên nghiệp trong sản xuất tại các nhà máy sơ chế cao su thiên nhiên.  

- Giảm giá thành sản phẩm là nâng cao thu nhập cho người lao động. 

Giải pháp sản xuất sản phẩm SVR 10 chất lượng cao từ nguyên liệu mủ phụ: 

* Giải pháp của đề tài này khi áp dụng vào thực tế sản xuất sẽ đem lại nhiều lợi 

ích:  

- Giảm mùi hôi và ô nhiễm môi trường: Mủ khi tiếp nhận sẽ được tiến hành tạo tờ 

ngay. Việc tồn trữ nguyên liệu dạng tờ nên lượng serum thải ra môi trường rất ít, 

mùi hôi giảm (vì trong quá trình gia công cơ học đã ép 01 lượng lớn serum, lượng 

serum còn lại rất ít). 

- Giảm lượng gas khi xông sấy: mủ đã được chín một phần trong quá trình ủ tờ tự 

nhiên vì vậy khi xông sấy sẽ giảm một lượng gas nhất định. 

- Vận chuyển tờ mủ đi ủ và đưa trở lại sản xuất dễ dàng, ít tốn công lao động (1 so 

với 3 người trước đây). 

- Mủ mau khô do gió lùa từ dưới chân kệ thông thoáng làm tờ mủ khô đều giảm thời 

gian ủ và nấm mốc giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ sức khỏe người lao 

động. 

- Mủ dây được ngâm rửa ngay khi đưa về xí nghiệp giúp giảm được tạp chất (Đất, 

đá, dăm lá cây …) và giảm độ oxy hóa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. 

 Khen thưởng: 



 - Năm 2016: Danh hiệu chiến sỹ thi đua Công ty. 

 - Năm 2017: Giấy khen của Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long: Đoàn 

viên có thành tích nổi bật trong phong trào “Sáng tạo trẻ” 

 - Năm 2019: Bằng khen của Tỉnh Đoàn Bình Phước vì có thành tích xuất sắc trong 

phong trào “Luyện tay nghề - thi thợ giỏi” và “Tuổi trẻ sáng tạo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Thành tích và khen thưởng: 

- Huy chương Đồng môn Hóa học  lớp 10- kỳ thi Olimpic Truyền thống 30/4  năm 

2017 

 - Huy chương Đồng môn Hóa học  - kỳ thi Olimpic Khoa học tự nhiên  năm 2017 

- Giải Nhì cấp Tỉnh môn Hóa học năm 2017 

- Giải Ba cấp Tỉnh môn Hóa học năm 2018 

- Huy chương Bạc môn Hóa học  lớp 11- kỳ thi Olimpic Truyền thống 30/4  năm 

2017 

- Huy chương Bạc môn Hóa học  - kỳ thi Olimpic Khoa học tự nhiên  năm 2018 

- Giải khuyến khích cấp Quốc gia môn Hóa học năm 2018 



- Giải Nhì môn Hóa học cấp Quốc gia năm 2019 

- Tham dự Kỳ thi chọn Đội tuyển Olympic Quốc tế môn Hóa học năm 2019 

- Được Bộ giáo dục và đào tạo miễn thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 do có 

thành tích xuất sắc trong học tập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Thành tích và khen thưởng: 

- Huy chương Bạc môn Vật lí  lớp 10- kỳ thi Olimpic Truyền thống 30/4  năm 2017 

 - Huy chương Đồng môn Vật lí  - kỳ thi Olimpic Khoa học tự nhiên  năm 2017 

- Giải Ba cấp Tỉnh môn Vật lí  năm 2017 

- Giải Nhì  cấp Tỉnh môn Vật lí  năm 2018 

- Huy chương Bạc môn Vật lí lớp 11- kỳ thi Olimpic Truyền thống 30/4  năm 2017 

- Huy chương Vàng  môn Vật lí  - kỳ thi Olimpic Khoa học tự nhiên  năm 2018 

- Giải khuyến khích cấp Quốc gia môn Vật lí  năm 2018 

- Giải Nhì môn Vật lí  cấp Quốc gia năm 2019 

- Tham dự Kỳ thi chọn Đội tuyển Olympic Quốc tế môn Vật lí  năm 2019 



- Được Bộ giáo dục và đào tạo miễn thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 do có 

thành tích xuất sắc trong học tập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Thành tích và khen thưởng  

- Huy chương Bạc môn Hóa lớp 10 - kỳ thi Olimpic Truyền thống 30/4  năm 2017 

- Giải nhất thi HSG các trường chuyên khu vực duyên hải bắc bộ. 

- Giải nhì thi môn Hóa học sinh giỏi cấp tỉnh. 

- Giải nhất môn Hóa cấp tỉnh. 

- Giải nhì môn hóa học sinh giỏi Quốc gia. 

- Được Bộ giáo dục và đào tạo miễn thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 do có 

thành tích xuất sắc trong học tập. 

 



 

 Tóm tắt thành tích: (Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu của năm 2017, 

2018, 2019). 

- Bản thân luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ của Đảng, cơ quan, đơn vị giao cho. Tham 

gia tốt các hoạt động tập trung, hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị. 

- Luôn tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ. 

- Tham mưu tổ chức các hoạt động Đoàn - Đội trường học đạt hiệu quả thiết thực, thu 

hút đông đảo Thanh thiếu nhi tham gia. 

 Khen thưởng: 



 - Năm 2017 được UBND tỉnh Bình Phước tặng bằng khen thành tích xuất sắc trong 

phong trào Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng và UBND huyện Bù Đăng khen 

thưởng có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thiếu 

nhi giai đoạn 2012 – 2017. 

- Năm 2018 được tỉnh Đoàn Bình Phước tặng bằng khen có thành tích xuất sắc 

trong công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi và UBND huyện Bù Đăng khen thưởng 

hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

 - Năm 2019:  Hàng năm được UBND huyện tặng bằng khen.  

 


