
 

 

 

 

Căn cứ Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 03 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”;  Căn 

cứ công văn 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16 tháng 12 năm 2019 Bộ GD&ĐT về 

việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 

15 năm 2020. 

  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò yêu cầu các trường thực hiện một 

số nội dung như sau: 

1. Hiệu trưởng trường thông tin rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, phụ huynh học sinh của đơn vị được biết bằng mọi hình thức: đăng cổng 

thông tin của đơn vị, gửi mail, dán niêm yết thông báo,..... để mọi người có ý kiến 

đối với 09 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2023 thuộc 

huyện Lấp Vò (có danh sách chi tiết kèm theo). 

2. Tổng hợp các ý kiến phản hồi đối với các cá nhân được đề nghị; gửi báo 

báo cáo bằng văn bản về Bộ phận Hành chánh Tổng hợp Phòng GDĐT (Bà 

Nguyễn Thị Minh Hiền), chậm nhất đến hết ngày 20/12/2022 để tổng hợp. 

   

Đề nghị Hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản này  

để cơ quan chuyên môn hoàn thành việc đề nghị xét tặng Danh hiệu “Nhà giáo ưu 

tú” lần thứ 16 – năm 2023 về trên đảm bảo thời gian theo quy định./. 
  
 

Nơi nhận:                                                                              TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên (thực hiện);              
- LĐ PGDĐT (theo dõi);                           
- Các tổ PGDĐT (thực hiện);   

- Lưu: VT,Hi. 

 
                                                                                            

       

UBND HUYỆN LẤP VÒ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1497/PGDĐT-HC 
V/v thu thập ý kiến, góp ý đối với 

các cá nhân đế nghị xét tặng danh hiệu 

“Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16- năm 2023 

          Lấp Vò, ngày 06 tháng  12  năm 2022 

Kính gửi:     Hiệu trưởng trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, 

Trung học cơ sở trong Huyện. 
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