PHÒNG GD&ĐT NINH HÒA
TRƢỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KHAI THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƢỞNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƢU TÚ

I. SƠ LƢỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN
1. Họ và tên: NGUYỄN MIN

Nam, nữ: Nam

2. Tên gọi khác:Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/01/1978
4. Nguyên quán: Thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
5. Hộ khẩu thường trú: Thôn 1, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
6. Dân tộc: Kinh
7. Nơi công tác: Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ, xã Ninh Sơn, thị xã
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
8. Chức vụ hiện tại: Giáo viên - Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí
Minh
9. Trình độ đào tạo: Đại học

Chuyên ngành: Lịch Sử, Công nghệ thông tin

10. Học hàm, học vị: không
11. Ngạch lương đang hưởng: 15a201 phụ cấp chức vụ (nếu có)
12. Năm vào ngành giáo dục: 1999
13. Số năm trực tiếp giảng dạy: 18
14. Số năm công tác tại vùng khó khăn: Từ tháng 9 năm 1999 đến nay công tác tại
trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ, thôn 1, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa,
tỉnh Khánh Hòa;
15. Địa chỉ liên hệ: Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa,
tỉnh Khánh Hòa

16. Điện thoại nhà riêng: Không

Di động: 0911029146

17. Quá trình công tác:
Thời gian
Từ tháng 9 năm
1999 đến nay

Chức vụ, nơi công tác
Giáo viên – Tổng phụ trách Đội, tại thôn 1, xã Ninh Sơn, thị
xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Đơn vị công tác: Trường
Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU
CHUẨN XÉT TẶNG
1. Phẩm chất chính trị
Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ
trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ
quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.
2. Đạo đức, lối sống
Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng,
là nhà giáo mẫu mực, là Giáo viên - Tổng phụ trách Đội tiêu biểu, xuất sắc có ảnh
hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân
kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá;
giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.
3. Tài năng sƣ phạm xuất sắc, công lao đối với sự nghiệp giáo dục của
dân tộc
a) Tài năng sư phạm
- Thành tích đóng góp đổi mới sự nghiệp giáo dục (phương pháp giảng dạy,
chương trình đào tạo, nghiên cứu, quản lý…):
+ Sau khi được đào tạo nghiệp vụ sư phạm, được lãnh đạo Phòng Giáo dục
và Đào tạo Ninh Hòa phân công giảng dạy tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn
Văn Cừ bản thân đã khắc phục khó khăn, luôn nổ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm
vụ được giao của lãnh đạo nhà trường; đã tham gia giáo viên dạy giỏi cấp huyện,
cấp tỉnh và được công nhận dạy giỏi; Năm 2015 được công nhận Giáo viên – Tổng
phụ trách Đội giỏi tiêu biểu cấp Quốc gia;
+ Về công tác giảng dạy bản thân tôi không ngừng học hỏi nâng cao trình độ
kiến thức cũng như kinh nghiệm giảng dạy từ các đồng nghiệp. Trong quá trình
công tác giảng dạy bản thân tôi đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy:
+ Chất lượng giảng dạy bộ môn tin học do tôi phụ trách luôn đạt 100% trung
bình trở lên, trong đó có trên 90% khá giỏi.
+ Từ năm 2011 tôi được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học
và huấn luyện viên đội tuyển cờ vua tham gia thi dấu các cấp đạt nhiều thành tích
cao.
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- Bồi dưỡng học sinh giỏi, sinh viên tài năng, nhân tài:
Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học cho học sinh giỏi lớp 9 và
huấn luyện đội tuyển cờ vua tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ từ năm
2011 đến năm nay có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi và
Hội khỏe phù đổng cấp thị xã, cấp tỉnh và cấp Quốc gia được các cấp khen như
sau:
+ Năm học 2011 – 2012: 1 em đạt giải nhì học sinh giỏi cấp thị xã.
+ Năm học 2012 – 2013: 1 em đạt học sinh giỏi cấp thị xã, 1 em đạt giải ba cấp
tỉnh
+ Năm học 2013 – 2014: 3 em đạt học sinh giỏi cấp thị xã, 1 em đạt giải nhì
cấp tỉnh, 2 em đạt giải tin học trẻ cấp thị xã, 1 em đạt giải nhì tin học trẻ cấp tỉnh.
+ Năm học 2014 – 2015: 2 em đạt học sinh giỏi cấp thị xã, 1 em đạt giải nhì
cấp tỉnh
+ Năm học 2015 – 2016: 1 em đạt học sinh giỏi cấp thị xã, 1 em đạt giải nhất
cấp tỉnh, 1 em đạt giải thị tin học trẻ cấp thị xã.
+ Năm học 2016 – 2017: 1 em đạt học sinh giỏi cấp thị xã.
+ Về công tác huấn luyện đội tuyển cờ vua:Năm học 2015 – 2016 tham gia Hội
khỏe phù đổng thị xã đạt 5 Huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương
đồng; tham gia Hội khỏe phù đổng tỉnh đạt 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc
và 6 hguy chương đồng; Tham gia Hội khỏe phù đổng Toàn quốc năm 2016 đạt 1
huy chương đồng…
b) Sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, bài báo
khoa học, sách phục vụ sự nghiệp giáo dục:
Bản thân đã chủ trì nhiều sáng kiến kinh nghiệm và được áp dụng tại đơn vị,
cụ thể như sau:
TT

1.

2.
3.
4.

Tên SK, GP, ĐT NCKH, GT, sách...
Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến
Một số biện pháp cần thiết nhằm nâng cao
hiệu quả và chất lượng các chương trình phát
thanh măng non trong liên đội
Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động
ngoài giờ lên lớp
Một số kinh nghiệm trong việclựa chọn và
bồi dưỡng BCH Đội ở trường THCS
Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao
hiệu quả trong công tác Đội

Nghiệm
Cấp nghiệm Xếp
thu
thu
loại
năm
2013

UBND thị xã
Ninh Hòa

Đạt

2014

UBND thị xã
Ninh Hòa
UBND thị xã
Ninh Hòa
UBND thị xã
Ninh Hòa

B

2015
2016

B
C
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* Trong những sáng kiến, cải tiến, đề tài NCKH trên đã có những đề tài sau
được ứng dụng (thời gian, địa điểm):Các đề tài trên đều được ứng dụng thường
xuyên trong thực tế hoạt động tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ, thị xã
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và được chuyển giao cho các đồng nghiệp trong thị xã.
+ Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp;
+ Một số kinh nghiệm trong việclựa chọn và bồi dưỡng BCH Đội ở trường
THCS;
+ Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả trong công tác Đội…
- Giúp đỡ giáo viên trở thành giáo viên, giảng viên dạy giỏi: 3 giáo viên đạt
giáo viên – Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh
1. Hướng dẫn cô Nguyễn Vương Quỳnh Nguyên trường THCS Trần Phú đạt
giáo viên – Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh năm 2016
2. Hướng dẫn cô Bùi Thị Thanh Thảo trường THCSĐinh Tiên Hoàng đạt giáo
viên – Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh năm 2016
3. Hướng dẫn thầy Lê Viết Cường trường THCS Tô Hiến Thành đạt giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh năm 2016
c) Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được ghi nhận
- Số năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua: 10 năm

TT

Năm đạt
danh hiệu

1.

2007

2.

2008

3.

2009

4.

2010

5.

2011

Tên danh hiệu đạt đƣợc
Quyết định số (ngày, tháng, năm)
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2006-2007
theo Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày
26/6/2007 của Chủ tịch UBND huyện Ninh
Hòa.
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2007-2008
theo Quyết định số 1097/QĐ-KT ngày
11/7/2008
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2008-2009
theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày
27/7/2009
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2009-2010
theo Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày
24/8/2010
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2010-2011
theo Quyết định số 4559/QĐ-UBND ngày

Cấp ký quyết
định
UBND huyện
Ninh Hòa
UBND huyện
Ninh Hòa
UBND huyện
Ninh Hòa
UBND huyện
Ninh Hòa
UBND thị xã
Ninh Hòa
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6.

2012

7.

2013

8.

2014

9.

2015

10.

2016

08/8/2011
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011-2012
theo Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày
26/6/2012
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013
theo Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày
15/7/2013
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013-2014
theo Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày
07/7/2014
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2014-2015
theo Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày
04/8/2015
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2015-2016
theo Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày
03/8/2016

UBND thị xã
Ninh Hòa
UBND thị xã
Ninh Hòa
UBND thị xã
Ninh Hòa
UBND thị xã
Ninh Hòa
UBND thị xã
Ninh Hòa

- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ Bằng khen trở lên).

TT

Năm đƣợc
khen thƣởng

1.

2008

2.

2010

3.

2011

4.

2013

5.

2011

Hình thức khen thƣởng
Quyết định số (ngày, tháng, năm)
Bằng khen: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm
học 2007 – 2008 theo Quyết định số 1952/QĐCTUBND ngày 04/8/2018
Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”
Theo Quyết định số 145 NQ/TWĐTN ngày
24/3/2010
Bằng khen: Có thành tích xuất sắc trong công
tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học được
khen thưởng tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành
lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
(15/5/1941 – 15/5/2011) theo Quyết định số
743 QĐ/KT ngày 09/5/2011
Bằng khen: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công
tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2012 - 2013
theo Quyết định số 1944/QĐ-CTUBND ngày
12/8/2013
Bằng khen: Có thành tích xuất sắc trong công
tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2012

Cấp ký
quyết định
UBND tỉnh
Khánh Hòa
Trung
Ương Đoàn
Thanh Niên

Tỉnh Đoàn
Khánh Hòa

UBND tỉnh
Khánh Hòa
Tỉnh Đoàn
Khánh Hòa
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6.

2014

7.

2015

8.

2015

9.

2015

10.

2016

- 2014 theo Quyết định số 40 QĐ/TĐTN ngày
18/6/2014
Bằng khen: Có thành tích trong công tác từ
năm học 2009 – 2010 đến năm học 2013 –
2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo Quyết
định số 2252/QĐ-TTg ngày 12/12/2014
Bằng khen: Có thành tích xuất sắc trong phong
trào thi đua yêu nước 5 năm (2011-2015) theo
Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày
07/5/2015
Bằng khen: Tham gia tích cực trong phong trào
“Đọc và làm theo báo Đội” và “Xây dựng Đội
vững mạnh” theo Quyết định số 320
QĐ/TWĐTN ngày 03/8/2015
Bằng khen: Có thành tích xuất sắc trong công
tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 –
2015 theo Quyết định số 221 QĐ/TWĐTN
ngày 19/5/2015
Bằng khen: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công
tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2015 - 2016
theo Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày
24/8/2016

Thủ tướng
chính phủ

UBND tỉnh
Khánh Hòa
Trung
Ương Đoàn
Thanh Niên
Trung
Ương Đoàn
Thanh Niên
UBND tỉnh
Khánh Hòa

d) Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, sinh viên, đồng
nghiệp, với ngành và xã hội:
- Đóng góp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, giúp đỡ đồng nghiệp về
chuyên môn và nghiên cứu khoa học:
+ Trong đơn vị: Bản thân thường xuyên quan tâm chỉ đạo đội ngũ giáo viên
chủ nhiệm lớp,phát động và xây dựng tốt phong trào thi đua trong học sinh. Tổ
chức tốt các hoạt động phong trào tại đơn vị.
+ Đối với ngành giáo dục: Được sự phân công của Phòng Giáo dục và Đào
tạo, Hội đồng Đội thị xã Ninh Hòa tham gia tổ nghiệp vụ hoặc làm giám khảo đánh
giá rút kinh nghiệm các tiết dạy qua các hội thi giáo viên dạy giỏi hoặc tham gia
các đoàn kiểm tra để kiểm tra về công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
trong ngành giáo dục thị xã, nhằm góp ý, xây dựng nâng cao năng lực sư phạm,
năng lực công tác.
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- Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, đồng nghiệp, với ngành và
xã hội: Tạo được uy tín trong học sinh và phụ huynh học sinh. Có uy tín nơi đồng
nghiệp, với ngành giáo dục và lãnh đạo các cấp.
- Là thành viên tích cực trong việc đóng góp xây dựng các phong trào, mô hình
mới về công tác Đội để triển khai áp dụng trong toàn ngành, được cấp trên tín
nhiệm.
- Có nhiều đóng góp trong các phong trào tại địa phương và được khen thưởng
như: Giấy khen hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng xã hội học tập năm 2013
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa, giấy khen xuất sắc trong công tác
phòng chống HIV/AIDS, ma túy và mại dâm giai đoạn (2006 – 2010) của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa, giấy khen xuất sắc trong công tác bầu cử Đại
biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Sơn, giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
công tác Đảng năm 2014.
đ) Đóng góp xây dựng đơn vị
- Là Tổng phụ trách Đội Thiếu niêm tiền phong Hồ Chí Minh luôn hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt các hoạt động tại đơn vị. Liên Đội 17
năm liên tục đạt danh hiệu Liên đội mạnh, trong đó có 13 năm đạt liên đội xuất sắc
cấp thị xã và được công nhận Liên đội mạnh cấp tỉnh. Liên đội nhận được nhiều
bằng khen của Trung ương đoàn và tỉnh đoàn.
- Tham mưu tốt với Ban giám hiệu phụ trách tốt mảng công nghệ thông tin
trong nhà trường.
- Tổ chức và tham gia điều hành tốt câu lac bộ cờ vua tại đơn vị tạo sân chơi
lành mạnh cho học sinh cũng như đem lại thành tích cao cho trường cũng như
ngành, địa phương trong các hội thi thể dục thể thao.
e) Kỷ luật: Không.
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

Ninh Hòa, ngày 02 tháng 02 năm 2017
Ngƣời khai

Nguyễn Min
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