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1. Hq và tên: PHAM TFII HÔNG LTNH

2. Ngày, thâng, nàm sinh:26 11011979

3. Nguyên quân: xâ Thanh Hôa - huyÇn Thanh Chuong - tinh Nghê An

4. Noi công tâc: truùng mà- non Truùng Scrn - huyÇn Dric Th9 - tinh Hà finh

5. Chûc vp hiÇn tpi: Giâo viên

6, Trinh dQ dào tpo: D4i hoc su pham màm non.
n  n L7. Sô nàm công tâc trong ngành giâo dpc: l5 nàm I thâng

8. Sô nàm tr.uc tiép giâng d4y: l5 nàm I thâng

9. Sô làn dugc tflng danh hiÇu Chién si thi dua, giâo viên, giâng viên dpy giôi: 8
r À
lan

10. Sô làn dugc tpng Bàng khen câp tinh, bô trô lên: 1 làn

1 1. Giirp dô, bôi duông giâo viên dpy giôi: 5 cô

12. Sâng kién, Aè tai NCKH: Z dè tai NCKH (l dè tài do IIBND huyÇn nghiÇm
thu nàm 2012.1 dè tài do Sô GD&DT Hà finh nghiÇm thu nàm 2008)

13. Tâp thé lao dông *uât sâc' QD Sô: 3534/QD-UBND ngày 10 thâng 9 nàm
2015 cira UBND tinh Hà Tinh.

14. Thành tich nôi bât khâc: Bân thân cô Phpm Thi Hông Linh duqc tang giây
khen cua sô Giâo dpc và Dào tpo Sô 3534 / QD - UBND ngày l0/ 91 2015 vôi
thành tich Hoàn thành *uât tâ. nhiêm vp nàm h9c 2015 - 2016. Duoc tang bàng
khen ctra Liên doàn lao dQng tïnh nàm 2015 - 2016 vcvi thành tich xuât sâc trong
phong trào thi dua lao dçng giôi và xây dpg tô chric công doàn vûmg mpnh.

a A  r . A15. Sô phiêu tin nhiÇm cùa quân chûng, Hôi clông truong mâm non Truùng Son
hep ngày 09l I l12016:2l l  21 ty lç  100%
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