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THÔNG BÁO 

Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu 

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

 

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ 

quy định về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, 

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” tỉnh Cà Mau lần thứ 16 - năm 

2023 (sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp tỉnh) tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận 

đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - 

năm 2023 (theo danh sách đính kèm), cụ thể như sau 

- Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận: từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 đến 

hết ngày 10 tháng 3 năm 2023. 

- Hội đồng cấp tỉnh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo đăng tải thông 

tin trên cổng thông tin điện tử và thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, 

nhân viên, người lao động đơn vị biết và cho ý kiến. 

- Ý kiến tập thể, cá nhân của đơn vị (nếu có) đề nghị gửi về Sở Giáo dục 

và Đào tạo (qua Văn phòng Sở - Thường trực Tổ thư ký Hội đồng cấp tỉnh) số 

01, đường Bà Triệu, Phường 5, Tp. Cà Mau tỉnh Cà Mau hoặc email: 

vanphong.socamau@moet.edu.vn hạn chót 17 giờ ngày 10/3/2023. 

Trên đây là thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề 

nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà 

giáo Ưu tú tỉnh Cà Mau lần thứ 16 năm 2023, đề nghị các cơ quan đơn vị triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Phó CT UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng; 

- Các thành viên Hội đồng cấp tỉnh; 

- Công đoàn ngành Giáo dục Cà Mau; 

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở; 

- Các phòng GD&ĐT huyện, Tp. Cà Mau; 

- Các đơn vị, trường học trực thuộc; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau; 

- Cổng TTĐT Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, VP Sở GDĐT.  

TM. HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT 

Nguyễn Thanh Luận 
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