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V/v triển khai xét tặng danh hiệu  

Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú  

lần thứ 16, năm 2023 

Đồng Xoài, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi: Các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS trực thuộc. 

   
 

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ Quy 

định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú (gọi tắt là Nghị 

định số 27); 

Căn cứ Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16- 

năm 2023. 

Thực hiện Công văn số 3775/SGDĐT-VP ngày 06/12/2022 của Sở 

GD&ĐT Bình Phước về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 

Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16, năm 2023, 

Phòng GD&ĐT thành phố hướng dẫn triển khai xét tặng danh hiệu 

NGND, NGƯT lần thứ 16-năm 2023 tới các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu 

học và THCS trực thuộc một số nội dung sau: 

I. Công tác triển khai các văn bản hướng dẫn xét tặng danh hiệu 

NGND, NGƯT trong các đơn vị 

1. Nghiên cứu và triển khai các nội dung hướng dẫn tại văn bản này và 

các văn bản của Chính phủ, văn bản Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT có liên quan đến 

cán bộ quản lý, viên chức, giáo viên các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và 

THCS trực thuộc biết và thực hiện. 

2. Hướng dẫn cho các cá nhân có đủ điều kiện xét duyệt lập hồ sơ và 

thành lập Hội đồng cơ sở theo đúng văn bản quy định để tổ chức xét chọn đảm 

bảo chính xác, công bằng, công khai, dân chủ; đúng quy trình, đối tượng, tiêu 

chuẩn, theo các văn bản hướng dẫn của các cấp. 

3. Sau khi xét chọn, gửi hồ sơ theo quy định về Phòng GD&ĐT thành phố 

đầy đủ theo đúng thời gian quy định. 

II. Một số quy định số lượng và loại hồ sơ đề nghị xét chọn danh hiệu 

NGND, NGƯT 
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1. Hồ sơ đề nghị xét của cá nhân gồm: 

1.1. Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGUT: 03 

bản/cá nhân (Mẫu số 0l, theo Nghị định số 27). 

1.2. Sáng kiến hoặc đề tài khoa học theo quy định tại khoản 4 Điều 8 và 

khoản 4 Điều 9 Nghị định số 27; mỗi loại 03 bản/cá nhân 

1.3. Bản photo (công chứng hoặc sao y) giấy chứng nhận hoặc giấy khen 

hoặc bằng khen các danh hiệu thi đua theo quy định tại khoản 3 Điều 8 và 

khoản 3 Điều 9 Nghị định số 27; mỗi loại 03 bản/cá nhân. 

2. Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ Hội đồng cấp thành phố 02 bộ hồ sơ, 

gồm: 

2.1. Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng (Mẫu số 02, theo Nghị định số 27 ) 

2.2. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGUT (Mẫu số 03, 

theo Nghị định số 27) 

2.4. Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân (Mẫu theo Công văn số 4732) 

2.5. Biên bản họp Hội đồng (Mẫu số 05, theo Nghị định số 27) 

2.6.  Kèm theo Hồ sơ đề nghị xét của cá nhân tại khoản 1 Mục II công văn 

này. 

* Lưu ý: Thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại Mục II Công văn số 

4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ GD&ĐT “Một số vấn đề lưu ý 

trong quá trình xét tặng”. Hồ sơ cá nhân không đóng cuốn. 

III. Thời gian nộp hồ sơ:  

Hồ sơ đề nghị xét chọn danh hiệu NGND, NGƯT gửi về Phòng GD&ĐT 

(bộ phận Thi đua-Khen thưởng) gồm bản scan và file mềm qua địa chỉ email 

tieuhocdongxoai@binhphuoc.edu.vn. Thời gian trước ngày 06/01/2023.  

Trên đây là một số hướng dẫn về việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT 

lần thứ 16 năm 2023, đề nghị các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS 

trực thuộc triển khai thực hiện./. 

(Kèm theo Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ; 

Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

các biểu mẫu kèm công văn). 

 
Nơi nhận:   
- Sở GD&ĐT Bình Phước; 

- UBND thành phố; 

- Như trên; 

- LĐ, CV Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
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