
UBND HUYỆN VĂN BÀN 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH 

HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

LẦN THỨ 16, NĂM 2023  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:       /HĐ.XNGƯT 

V/v đề nghị công bố danh sách cá nhân đề 
nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, 

lần thứ 16, năm 2023 

  

Văn Bàn, ngày       tháng 01 năm 2023  

 

Kính gửi: Văn phòng HĐND&UBND huyện Văn Bàn. 
 

Căn cứ quy trình thẩm định “Nhà giáo Ưu tú” được quy định tại Nghị định 
số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ về Quy định xét tặng danh hiệu 
“Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND huyện 
Văn Bàn về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” huyện 

Văn Bàn, lần thứ 16, năm 2023; 

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ của Hội đồng, đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ có 08 cá 

nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”. Hội đồng đã lập 
danh sách và sơ duyệt hồ sơ của các nhà giáo nhà giáo đủ điều kiện đề nghị xét 

tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” huyện Văn Bàn, lần thứ 16, năm 2023, gồm 08 cá 
nhân (có danh sách và tóm tắt thành tích đính kèm) . 

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” huyện Văn Bàn, lần thứ 16, 

năm 2023 trân trọng đề nghị Văn phòng HĐND&UBND huyện Văn Bàn chỉ đạo 
Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện phối hợp thực hiện một số nội dung: 

1. Công bố văn bản này trên Cổng thông tin điện tử huyện đến hết ngày 

04/02/2023 để thăm dò ý kiến dư luận về các nhà giáo có tên trong danh sách đề 
nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” huyện Văn Bàn, lần thứ 16, năm 2023. 

2. Tổng hợp các ý kiến (nếu có) bằng văn bản gửi về Thường trực Hội đồng 

xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” huyện Văn Bàn, lần thứ 16, năm 2023 (Phòng 
GD&ĐT huyện, Trụ sở hợp khối các cơ quan huyện Văn Bàn) trước ngày 

06/02/2023, qua địa chỉ Văn thư - Phòng GD&ĐT trên Hệ thống quản lý văn bản 
điều hành Vnptioffice hoặc điện thoại trực tiếp qua số: 02143 882 684. 

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” huyện Văn Bàn, lần thứ 16, 

năm 2023 đề nghị Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cổng TTĐT huyện Văn Bàn; 
- Lưu: VT. 
 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
 

 
 

 
 

 

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT 

Đỗ Đăng Hảo 
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DANH SÁCH VÀ TÓM TẮT THÀNH TÍCH  
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 16, NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số:       /HD. XNGƯT ngày      /01/2023 của Hội đồng xét tặng  
danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” huyện Văn Bàn, lần thứ 16, năm 2023)  

 
 

 I. DANH SÁCH  

TT 

Họ và tên, 

Năm sinh, 

Quê quán, chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình độ 

được 
đào tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

Vào 
ngành 

Số 

năm 

trực 

tiếp 

giảng 
dạy 

Số SKKN 

giáo trình, NCKH, 

bài báo KH;  

HSG/GVDG; Đào tạo 
SĐH 

 

Số 

năm 

CSTĐ 

HCLĐ 

hoặc BK 

Tỷ lệ phiếu tán thành 

Ghi chú 
Quần

chúng 

nơi 

công 

tác và 

cư trú 

Hội 

đồng 

cơ sở 

Hội 

đồng, 

huyện 

Hội 

đồng 

cấp 

tỉnh 

1 

Bà Trịnh Thị Thúy 

- Năm sinh: 1974 

- Chức vụ: Giáo viên, 

Trường PTDTBT Tiểu 

học Nậm Xé, huyện 
Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. 

Đại học 

Sư phạm 
Tiểu học 

Nữ Kinh 1994 22 

- 12 sáng kiến cấp cơ sở. 

- 05 lần đạt danh hiệu giáo 
viên dạy giỏi cấp huyện. 

- 01 lần đạt danh hiệu giáo 

viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

- 01 lần đạt danh hiệu 
Quản lý giỏi cấp tỉnh. 

- 16 lần 

CSTĐCS (năm 

2021-2022 đạt 

danh hiệu 

CSTĐCS) 

 

- 02 BK 

tỉnh; 

- 02 BK 

Liên đoàn 

LĐ tỉnh. 

100% 100%   

Giúp đỡ 

04 GV đạt 
GV dạy 
giỏi cấp 

huyện, 02 
GV dạy 
giỏi cấp 

tỉnh 

2 

Bà Nguyễn Thị Bình 

- Năm sinh: 1973 

- Chức vụ: Giáo viên, 

Trường Tiểu học số 2 

Võ Lao, huyện Văn 
Bàn, tỉnh Lào Cai. 

Đại học 

Sư phạm 

Tiểu học 

Nữ Kinh 1997 24 

- 08 sáng kiến cấp cơ sở. 

- 05 lần đạt danh hiệu giáo 
viên dạy giỏi cấp huyện. 

- 01 lần đạt danh hiệu giáo 

viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

- 14 năm 

CSTĐCS (năm 

học 2021-2022 

đạt danh hiệu 
CSTĐCS) 

 

- 01 BK 
của 

TTgCP; 

- 02 BK 

tỉnh; 

- 01 BK 

khác 

100% 100%   

Giúp đỡ 

02 GV đạt 

GV dạy 
giỏi cấp 

huyện, 01 
GV dạy 

giỏi cấp 
tỉnh 
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TT 

Họ và tên, 

Năm sinh, 

Quê quán, chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình độ 

được 
đào tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

Vào 
ngành 

Số 

năm 

trực 

tiếp 

giảng 
dạy 

Số SKKN 

giáo trình, NCKH, 

bài báo KH;  

HSG/GVDG; Đào tạo 
SĐH 

 

Số 

năm 

CSTĐ 

HCLĐ 

hoặc BK 

Tỷ lệ phiếu tán thành 

Ghi chú 
Quần

chúng 

nơi 

công 

tác và 

cư trú 

Hội 

đồng 

cơ sở 

Hội 

đồng, 

huyện 

Hội 

đồng 

cấp 

tỉnh 

3 

Bà Ngô Thị Hương 

- Năm sinh: 1978. 

- Chức vụ: Giáo viên, 

Trường Tiểu học 

Khánh Yên, huyện Văn 
Bàn, tỉnh Lào Cai. 

Đại học 

Sư phạm 

Tiểu học 

Nữ Kinh 1995 25 

- 12 sáng kiến cấp cơ sở. 

- 07 lần đạt danh hiệu giáo 
viên dạy giỏi cấp huyện. 

- 03 lần đạt danh hiệu giáo 

viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

- 15 năm 

CSTĐCS (năm 

học 2021-2022 

đạt danh hiệu 
CSTĐCS) 

- 01 BK 
của 

TTgCP; 

- 02 BK 

tỉnh; 

- 01 BK 

khác 

100% 100%   

Giúp đỡ 

05 GV đạt 
GV dạy 

giỏi cấp 
huyện, 03 

GV dạy 
giỏi cấp 

tỉnh. 

4 

Bà Trần Thị Hải Yến. 

- Năm sinh: 1977. 

- Chức vụ: Giáo viên, 

Trường Tiểu học 

Khánh Yên, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai. 

Đại học 

Sư phạm 

Tiểu học 

Nữ Kinh 1995 27 

- 11 sáng kiến cấp cơ sở. 

- 10 lần đạt danh hiệu giáo 

viên dạy giỏi cấp huyện. 

- 03 lần đạt danh hiệu giáo 

viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

- 10 năm 

CSTĐCS (năm 

học 2021-2022 

đạt danh hiệu 

CSTĐCS); 01 

năm CSTĐ cấp 

tỉnh. 

- 01 BK 

tỉnh. 

 

 

100% 100%   

Giúp đỡ 
01 GV đạt 

GV dạy 
giỏi cấp 

huyện, 02 
GV dạy 

giỏi cấp 
tỉnh. 

5 

Bà Lưu Thị Quế Liên. 

- Năm sinh: 1972. 

- Chức vụ: Giáo viên - 

Tổng phụ trách Đội, 

Trường Tiểu học 

Khánh Yên, huyện Văn 
Bàn, tỉnh Lào Cai. 

Đại học 

Sư phạm 
Tiểu học 

Nữ Kinh 1995 27 

- 12 sáng kiến cấp cơ sở. 

- 04 lần đạt danh hiệu giáo 
viên dạy giỏi cấp huyện. 

- 09 lần đạt danh hiệu giáo 

viên - Tổng phụ trách Đội 

giỏi cấp tỉnh. 

- 11 năm 

CSTĐCS (năm 

học 2021-2022 

đạt danh hiệu 
CSTĐCS). 

- 01 BK 
tỉnh; 

- 04 BK 

khác. 

100% 100%   

Giúp đỡ 

02 GV đạt 
GV dạy 

giỏi cấp 
huyện. 
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TT 

Họ và tên, 

Năm sinh, 

Quê quán, chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình độ 

được 
đào tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

Vào 
ngành 

Số 

năm 

trực 

tiếp 

giảng 
dạy 

Số SKKN 

giáo trình, NCKH, 

bài báo KH;  

HSG/GVDG; Đào tạo 
SĐH 

 

Số 

năm 

CSTĐ 

HCLĐ 

hoặc BK 

Tỷ lệ phiếu tán thành 

Ghi chú 
Quần

chúng 

nơi 

công 

tác và 

cư trú 

Hội 

đồng 

cơ sở 

Hội 

đồng, 

huyện 

Hội 

đồng 

cấp 

tỉnh 

6 

Bà Hoàng Thị Nhung. 

- Năm sinh: 1973. 

- Chức vụ: Giáo viên, 

Trường Tiểu học Sơn 

Thủy, huyện Văn Bàn, 
tỉnh Lào Cai. 

Đại học 

Sư phạm 
Tiểu học 

Nữ Tày 1992 30 

- 12 sáng kiến cấp cơ sở. 

- 14 lần đạt danh hiệu giáo 
viên dạy giỏi cấp huyện. 

- 04 lần đạt danh hiệu giáo 
viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

- 14 năm 

CSTĐCS (năm 

học 2021-2022 

đạt danh hiệu 

CSTĐCS). 

- 03 BK 
tỉnh; 

- 01 BK 

khác. 

100% 100%   

Giúp đỡ 

04 GV đạt 
GV dạy 

giỏi cấp 
huyện. 

7 

Bà Hoàng Thị Yến. 

- Năm sinh: 1980. 

- Chức vụ: Giáo viên, 

Trường PTDTBT 

TH&THCS Nậm 

Dạng, huyện Văn Bàn, 
tỉnh Lào Cai. 

Đại học 

Sư phạm 
Hóa 

Nữ Tày 2004 18 

- 04 sáng kiến cấp cơ sở. 

- 02 lần đạt danh hiệu giáo 

viên dạy giỏi cấp huyện. 

- 02 lần đạt danh hiệu giáo 
viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

- 11 năm 

CSTĐCS (năm 

học 2021-2022 

đạt danh hiệu 
CSTĐCS). 

- 02 BK 
tỉnh. 

 

100% 100%   

Giúp đỡ 

03 GV đạt 
GV dạy 
giỏi cấp 

huyện; 01 

GV dạy 
giỏi cấp 

tỉnh. 

8 

Bà Trần Thị Yên. 

- Năm sinh: 1979. 

- Chức vụ: Giáo viên, 

Trường THCS số 2 Võ 

Lao, huyện Văn Bàn, 
tỉnh Lào Cai. 

Đại học 

Sư phạm 

Sinh 

Nữ Kinh 2003 19 

- 08 sáng kiến cấp cơ sở. 

- 02 lần đạt danh hiệu giáo 
viên dạy giỏi cấp huyện. 

- 02 lần đạt danh hiệu giáo 

viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

- 12 năm 

CSTĐCS (năm 

học 2021-2022 

đạt danh hiệu 
CSTĐCS). 

- 02 BK 

tỉnh. 

 

100% 100%   

Giúp đỡ 

02 GV đạt 
GV dạy 
giỏi cấp 
huyện. 

Danh sách này có 08 cá nhân 
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II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

1. Nhà giáo: Trịnh Thị Thúy, Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xé, huyện Văn Bàn 

- Tiêu chuẩn 1: 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.  

- Tiêu chuẩn 2: Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, trung thực, tâm huyết, tận tụy với nghề. Tín nhiệm của quần 
chúng đạt 100% và hội đồng nhà trường đạt 100%. 

- Tiêu chuẩn 3: 16 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có năm 2022; 02 lần được tặng Bằng khen 
của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; 02 lần được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai; 05 lần đạt danh hiệu giáo 
viên dạy giỏi cấp huyện; 01 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 01 lần đạt Quản lý giỏi cấp tỉnh. 

- Tiêu chuẩn 4: Có 12 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện áp dụng hiệu quả trong quản lý và giảng dạy. Hướng dẫn được 
04 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.  

- Tiêu chuẩn 5: Số năm trong ngành giáo dục 27 năm. Thời gian trước tiếp giảng dạy là 22 năm. Là nhà giáo có nhiều 
năm liền là cốt cán chuyên môn cấp huyện.Luôn tích cực tham mưu cùng ban lãnh đạo nhà trường xây dựng và thực hiện tốt các 

giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh và đội ngũ trong nhà trường.   

2. Nhà giáo: Nguyễn Thị Bình, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Võ Lao, huyện Văn Bàn 

- Tiêu chuẩn 1: 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. 

- Tiêu chuẩn 2: Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, trung thực, tâm huyết, tận tụy với nghề. Tín nhiệm của quần 
chúng đạt 100% và hội đồng nhà trường đạt 100%. 

- Tiêu chuẩn 3: 14 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 02 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
Lào Cai; 01 lần được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 01 lần được tặng Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh do 
HTXSNV 5 năm liên tục; 05 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 01 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

- Tiêu chuẩn 4: Có 08 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở. Hướng dẫn được 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 
và 01 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

- Tiêu chuẩn 5: Thời gian trước tiếp giảng dạy là 22 năm, trong đó c ó 06 năm công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. Là 
nhà giáo có nhiều năm liền là cốt cán chuyên môn cấp huyện. 
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3. Nhà giáo: Ngô Thị Hương, Trường Tiểu học Khánh Yên, huyện Văn Bàn 

- Tiêu chuẩn 1: 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.  

- Tiêu chuẩn 2: Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, trung thực, tận tụy với nghề. Dành trọn tâm huyết với nghề 

và vì học sinh thân yêu. Tín nhiệm của quần chúng đạt 100% và và hội đồng nhà trường đạt 100%. 

- Tiêu chuẩn 3: 15 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 lần được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 02 

lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; 01 lần được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục; 07 lần 
đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 03 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.  

- Tiêu chuẩn 4: Có 12 sáng kiến cấp cơ sở. Hướng dẫn được 05 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 03 giáo 

viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

- Tiêu chí 5: Thời gian trước tiếp giảng dạy 27 năm. Nhiều năm liền là cốt cán chuyên môn của huyện, tỉnh.  

4. Nhà giáo: Trần Thị Hải Yến, Trường Tiểu học Khánh Yên, huyện Văn Bàn 

- Tiêu chuẩn 1: 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.  

- Tiêu chuẩn 2: Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, trung thực, tâm huyết, tận tụy với nghề. Tín nhiệm của quần 
chúng đạt 100% và và hội đồng nhà trường đạt 100%. 

- Tiêu chuẩn 3: 10 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 

01 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Tiêu chí 4: Có 11 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện áp dụng hiệu quả trong quản lý và giảng dạy. Hướng dẫn được 01 
giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Bồi dưỡng được nhiều học sinh đạt 

giải Học sinh giỏi các cấp. 

- Tiêu chí 5: Thời gian trước tiếp giảng dạy là 22 năm, trong đó c ó 06 năm công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. Là một 
giáo viên trực tiếp giảng dạy, nhà giáo Trần Thị Hải Yến luôn nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao.  
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5. Nhà giáo: Lưu Thị Quế Liên, Trường Tiểu học Khánh Yên, huyện Văn Bàn 

- Tiêu chuẩn 1: 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.  

- Tiêu chuẩn 2: Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, trung thực, tận tụy với nghề. Dành trọn tâm huyết với nghề 
và vì học sinh thân yêu. Tín nhiệm của quần chúng đạt 100% và và hội đồng nhà trường đạt 100%. 

- Tiêu chuẩn 3: 11 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lào Cai; 01 lần được tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng phát triển Lào Cai; 01 lần được tăng Kỉ niệm chương “Vì thế hệ 
trẻ” về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn; 01 lần được tặng Bằng khen của Chủ 
tịch UBND tỉnh Lào Cai “Có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 14/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng (Khóa VI) về củng 

cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”; được tặng 02 Bằng khen của Hội đồng Đội tỉnh Lào 
Cai “Đạt danh hiệu Tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2010-2011”; 02 Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương “Có thành tích 

Xuất sắc trong công tác Đội và Phong trào Thiếu nhi”. 04 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 09 lần đạt Giáo viên - Tổng 
phụ trách giỏi cấp tỉnh. 

- Tiêu chuẩn 4: Có 12 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện áp dụng hiệu quả trong giảng dạy. Hướng dẫn được 02 giáo 

viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 

- Tiêu chí 5: Thời gian trước tiếp giảng dạy và làm Tổng phụ trách Đội 27 năm. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy, 

kiêm nhiệm công tác Đội và Phong trào thiếu nhi, nhà giáo Lưu Thị Quế Liên luôn nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn để 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phối hợp tốt với các đoàn thể, đặc biệt là cha mẹ học sinh tổ chức các hoạt đ ộng bề 

nổi trong nhà trường đạt hiệu quả cao.   

6. Nhà giáo: Hoàng Thị Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy, huyện Văn Bàn 

- Tiêu chuẩn 1: 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.  

- Tiêu chuẩn 2: Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, trung thực, tâm huyết, tận tụy với nghề. Tín nhiệm của quần 
chúng đạt 100% và hội đồng nhà trường đạt 100%. 
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- Tiêu chuẩn 3: 14 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 03 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
Lào Cai; 01 lần được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai; 14 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 

04 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

- Tiêu chuẩn 4: Có 12 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện áp dụng hiệu quả trong giảng dạy. Hướng dẫn được 04 giáo 

viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 

- Tiêu chuẩn 5: Thời gian trước tiếp giảng dạy là 30 năm. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy, nhà giáo Hoàng Thị Nhung 
luôn nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn tích cực, chủ động tham mưu cùng 

ban giám hiệu nhà trường xây dựng và thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.  

7. Nhà giáo: Hoàng Thị Yến, Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Dạng, huyện Văn Bàn 

- Tiêu chuẩn 1: 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. 

- Tiêu chuẩn 2: Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, trung thực, tâm huyết, tận tụy với nghề. Tín nhiệm của quần 
chúng đạt 100% và và hội đồng nhà trường đạt 100%. 

- Tiêu chuẩn 3: 11 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
Lào Cai đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân 

lực”; 01 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào 
mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 02 lần đạt danh hiệu 

giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 02 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

- Tiêu chí 4: Có 04 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện áp dụng hiệu quả trong giảng dạy. Bồi dưỡng được nhiều học sinh 

đạt giải học sinh giỏi các cấp: Năm học 2015 - 2016, bồi dưỡng 02 học sinh đạt giải cấp huyện, 01 học sinh đạt giải cấp tỉnh; 
năm học 2016 - 2017, bồi dưỡng 02 học sinh đạt giải cấp huyện; năm học 2017 - 2018, bồi dưỡng 02 học sinh đạt giải cấp 

huyện, 01 học sinh đạt giải cấp tỉnh;  năm học 2018 - 2019, bồi dưỡng 02 học sinh đạt giải cấp huyện; năm học 2020 - 2021, 
bồi dưỡng 03 học sinh đạt giải cấp huyện; năm học 2021 - 2022, bồi dưỡng 02 học sinh đạt giải cấp huyện.  

- Tiêu chí 5: Thời gian trước tiếp giảng dạy là 18 năm, trong đó có 07 năm công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. Là một 

giáo viên trực tiếp giảng dạy, nhà giáo Hoàng Thị Yến luôn nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. Tích cực đổi mới, áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học nhằm nâng cao năng lực chuyên môn 
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nghiệp vụ, kỹ năng trong giảng dạy và trong công tác, đầu tư trong công tác  bồi dưỡng học sinh giỏi và hướng dẫn học sinh 
làm các sản phẩm nghiên cứu khoa học… 

8. Nhà giáo: Trần Thị Yên, Trường THCS số 2 Võ Lao, huyện Văn Bàn 

- Tiêu chuẩn 1: 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.  

- Tiêu chuẩn 2: Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, trung thực, tâm huyết, tận tụy với nghề. Tín nhiệm của quần 

chúng đạt 100% và và hội đồng nhà trường đạt 100%. 

- Tiêu chuẩn 3: 12 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 02 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lào Cai đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực”. 
02 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 02 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

- Tiêu chí 4: Có 08 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện áp dụng hiệu quả trong giảng dạy. Bồi dưỡng được nhiều học sinh 

đạt giải học sinh giỏi các cấp: Năm học 2015 - 2016, bồi dưỡng 01 học sinh đạt giải cấp huyện, 01 học sinh đạt giải cấp tỉnh; 
năm học 2016 - 2017,bồi dưỡng 01 học sinh đạt giải cấp huyện và 01 giải cấp tỉnh; năm học 2017 - 2018, bồi dưỡng 02 học 
sinh đạt giải cấp huyện; năm học 2018 - 2019, bồi dưỡng 02 học sinh đạt giải cấp huyện; năm học 2019 - 2020, bồi dưỡng 01 

học sinh đạt giải cấp huyện và 01 học sinh đạt giải cấp tỉnh; năm học 2020 - 2021, bồi dưỡng 04 học sinh đạt giải cấp huyện; 
năm học 2021 - 2022, bồi dưỡng 03 học sinh đạt giải cấp huyện và 01 đạt giải cấp tỉnh. 

- Tiêu chí 5: Thời gian trước tiếp giảng dạy là 19 năm. Là một nhà giáo nhiệt tình, tận tụy với công việc được giao, có ý 

thức học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn; có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác. Đoàn kết thống nhất cao; có ý 
thức vươn lên. Không ngừng học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu để nâng cao năng lực cho bản thân, vốn hiểu biết xã hội. 

Tích cực đổi mới, áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng trong 
giảng dạy và trong công tác, đầu tư trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 
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