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hoặc
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Số phiếu đạt và tỷ lệ %
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cấp

cơ sở

Hội
đồng
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huyện

Hội
đồng
cấp
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1

Bà Dương Bích Nguyệt
Sinh năm 1971

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh
Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Thạc 
sĩ Vật 
Lý

Nữ Kinh 1993
13 
năm 8
tháng

04 sáng kiến cấp 
tỉnh; Tham mưu 
HĐND tỉnh 08 
Nghị quyết; 
Tham mưu 
UBND tỉnh 01 
Quyết định về 
các chính sách 

đặc thù của Giáo 

dục Lào Cai; bồi 
dưỡng 08 sinh 
viên tiêu biểu

17 lần 
CSTĐ 
cấp cơ 
sở; 02 
lần 
CSTĐ 
cấp 
tỉnh

01 BK 
UBND 
tỉnh; 02
BK Bộ 
GDĐT;
01 BK 
TTg; 01
HCLĐ

hạng 
Ba

56/56
100%

12/12
100%

2

Ông Đỗ Minh Tâm

Sinh năm 1968
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT
tỉnh Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Thạc 
sĩ

Toán

Nam Kinh 1989 14

03 sáng kiến cấp 
tỉnh (trong đó có 

1 sáng kiến đang 
trình hội đồng 
tỉnh công nhận); 
08 giáo trình, tài 

liệu giáo dục địa 
phương; Tham 

13 lần 
CSTĐ 
cấp cơ 
sở; 02 
lần 
CSTĐ 
cấp 
tỉnh; 09

05 BK 
UBND 
tỉnh; 01
BK Bộ 
GDĐT;
01 BK 
TTg

56/56
100%

12/12
100%

Mẫu tóm tắt thành tích NGƯT khối cơ sở đào tạo
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mưu HĐND tỉnh 
06 Nghị quyết; 
Tham mưu 
UBND tỉnh 01 
Chỉ thị và 01 

Quyết định về 
các chính sách 

đặc thù của Giáo 

dục Lào Cai; bồi 
dưỡng 09 học 
sinh đạt giải HSG
QG

lần GV
dạy 
giỏi 
cấp 
tỉnh

3

Bà Trịnh Thị Bạch Yến
Sinh năm 1979

Giáo viên, Trường THPT
Chuyên tỉnh Lào Cai,

thành phố Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Thạc sĩ Nữ Kinh 2005 17

07 sáng kiến cấp cơ

sở; 02 giáo trình,

sách chuyên khảo;
bồi dưỡng 30 học
sinh đạt giải HSG

QG

11 lần
CSTĐ

cấp cơ

sở; 04 lần
GV dạy
giỏi cấp

tỉnh

06 bằng
khen

80/81
99%

17/17
100%

4

Bà Lã Thị Luyến
Sinh năm 1981

Giáo viên, Trường THPT
Chuyên tỉnh Lào Cai,

thành phố Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Thạc sĩ Nữ Kinh 2003 17

06 sáng kiến cấp cơ

sở; 01 giáo trình,

sách chuyên khảo;
bồi dưỡng 25 học
sinh đạt giải HSG

QG

07 lần
CSTĐ

cấp cơ

sở; 03 lần
GV dạy
giỏi cấp

tỉnh

03 bằng
khen

79/81
98%

17/17
100%

5

Ông Mai Hồng Kiên

Sinh năm 1978
Giáo viên, Trường THPT

Chuyên tỉnh Lào Cai,
thành phố Lào Cai, tỉnh

Lào Cai

Đại học Nam Kinh 2004 18

07 sáng kiến cấp cơ

sở; bồi dưỡng 33
học sinh đạt giải

HSG QG

09 lần
CSTĐ

cấp cơ

sở; 03 lần
GV dạy
giỏi cấp

tỉnh

03 bằng
khen

79/81
98%

17/17
100%
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6

Bà Cù Thị Thu Hà

Sinh năm  1976
Giáo viên – Tổ trưởng

chuyên môn

Trường THPT số 1 Thành

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đại học Nữ Kinh 1998 24

10 SK cấp cơ sở

12 học sinh giỏi cấp
Quốc gia

04 lần được công

nhận GVG cấp tỉnh

15 lần đạt
CS

TĐCS
08 BK

61/62
98,39 %

11/11
100%

7

Ông Vũ Trung Hiếu.
Sinh năm 1978.

Chủ tịch Công đoàn.
Trường Trung học phổ

thông số 1 huyện Bắc Hà,
tỉnh Lào Cai.

Đại học Nam Kinh 1999 23 Có 09 SK cấp CS

01 CSTĐ

cấp tỉnh;
11 CSTĐ

cấp CS;
03

GVDG
cấp tỉnh;

01
GVDG

cấp Quốc
gia.

01
BKCP;
02 BK
tỉnh; 01
BK TW
Đoàn.

55/58
95%

09/09
100%

1. Nhà giáo Dương Bích Nguyệt

Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, là quản lý tiêu biểu của tỉnh Lào Cai; tín nhiệm quần chúng đạt 100% và Hội đồng
các cấp đều đạt 100%). 

Tiêu chuẩn 2: Đã có 17 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (năm 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013;
2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2021; 2022), 02 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh (năm 2007; 2015); 01 lần được tặng
BK UBND tỉnh (năm 2017); 02 lần được tặng BK Bộ GDĐT (năm 2010; 2014); 01 lần được tặng BK TTg (năm 2012); 01 lần được
tặng Huân Chương Lao động hạng Ba (2018).

Tiêu chuẩn 3: Gần 14 năm công tác tại các trường THPT và trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lào Cai, nhà giáo đã không ngừng
cố gắng vươn lên thực hiện tốt công tác giảng dạy, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên của các nhà trường (02 giảng
viên của Trường Cao đẳng trỏ thành giảng viên giỏi cấp tỉnh, cốt cán cấp tỉnh); bồi dưỡng 08 sinh viên trở thành các sinh viên tiêu

biểu có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục và cho tỉnh Lào Cai; là cốt cán chuyên môn của tỉnh, nhà giáo đã góp phần nâng cao chất
lượng đội ngũ giáo viên môn Vật lý của tỉnh Lào Cai và đội ngũ giảng viên của trường Cao đẳng Sư phạm của tỉnh Lào Cai. 14 năm
làm cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai, nhà giáo đã có nhiều đóng góp trong công tác phát triển, nâng cao chất
lượng và đổi mới giáo dục; tham mưu cho Hội đồng nhân dân, UBND, Bộ GDĐT ban hành nhiều đề án, chương trình, kế hoạch phát
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triển giáo dục, cơ chế chính sách để phát triển đội ngũ và chính sách cho học sinh vùng dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn và

nhiều chính sách phát triển, đổi mới giáo dục và hội nhập, cụ thể: Tham mưu HĐND 08 nghị quyết và UBND tỉnh 01 quyết định.

Tiêu chuẩn 4: Có 28 năm công tác trong ngành giáo dục trong đó có 13 năm 8 tháng trực tiếp giảng dạy.

2. Nhà giáo Đỗ Minh Tâm

Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, là quản lý tiêu biểu của tỉnh Lào Cai; tín nhiệm quần chúng đạt 100% và Hội đồng
các cấp đều đạt 100%). 

Tiêu chuẩn 2: Đã có 13 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021, 2022) và 2 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh (năm 2000; 2013), 09 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (1994-
1995; 1995-1996; 1997-1998; 1998-1999; 1999 - 2000; 2000 - 2001; 2001-2002; 2002-2003; 2007-2008), 07 lần được Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ GDĐT, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (1996; 1999; 2001; 2002; 2010; 2011; 2012).

Tiêu chuẩn 3: 27 năm công tác tại các trường THPT và trường PTDT nội trú tỉnh Lào Cai, nhà giáo đã không ngừng cố gắng
vươn lên thực hiện tốt công tác giảng dạy, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của nhà trường (02 giáo viên được nhà giáo bồi
dưỡng đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh); bồi dưỡng 09 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; là
cốt cán chuyên môn của tỉnh, nhà giáo đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên môn Toán của tỉnh Lào Cai. Nhà giáo chủ

trì 01 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh và 01 sáng kiến đang trình Hội đồng cấp tỉnh công nhận; Chủ biên/Tổng chủ biên 08 giáo

trình tài liệu giáo dục địa phương. 06 năm là cán bộ quản lý của tỉnh Lào Cai, nhà giáo đã có nhiều đóng góp trong công tác phát triển,
nâng cao chất lượng nhà giáo, nâng cao chất lượng học sinh mũi nhọn và học sinh nghiên cứu khoa học; tham mưu cho HDND 06
Nghị quyết, cho UBND tỉnh Lào Cai 01 Chỉ thị; 01 Quyết định về các cơ chế chính sách của ngành Giáo dục.

Tiêu chuẩn 4: Có 34 năm công tác trong ngành giáo dục trong đó có 14 năm trực tiếp giảng dạy.

3. Nhà giáo Trịnh Thị Bạch Yến

Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, là giáo viên tiêu biểu của tỉnh Lào Cai; tín nhiệm quần chúng đạt 99% và Hội đồng
các cấp đều đạt 100%). 

Tiêu chuẩn 2: Đã có 11 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có năm học 2021-2022 (2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2020, 2021, 2022), 04 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (2010, 2012, 2016, 2020), 06 lần được Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2013, 2014, 2015, 2016, 2021, 2022).

Tiêu chuẩn 3: 17 năm công tác tại các trường THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng và Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai,
nhà giáo đã không ngừng cố gắng vươn lên thực hiện tốt công tác giảng dạy, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của nhà trường
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(02 giáo viên được nhà giáo bồi dưỡng đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh); bồi dưỡng 30 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn
học sinh giỏi cấp quốc gia; là cốt cán chuyên môn của tỉnh, nhà giáo đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên môn Địa lý
của tỉnh Lào Cai. Nhà giáo chủ trì 07 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở; tham gia/đồng chủ biên 02 giáo trình, sách chuyên khảo.

Tiêu chuẩn 4: Có 17 năm công tác trong ngành giáo dục trong đó có 17 năm trực tiếp giảng dạy.

4. Nhà giáo Lã Thị Luyến

Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, là giáo viên tiêu biểu của tỉnh Lào Cai; tín nhiệm quần chúng đạt 98% và Hội đồng
các cấp đều đạt 100%). 

Tiêu chuẩn 2: Đã có 07 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có năm học 2021-2022 (2010, 2011, 2012, 2016, 2017,
2018, 2022), 03 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ( 2012, 2016, 2020), 03 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (2009,
2012, 2016).

Tiêu chuẩn 3: 19 năm công tác tại Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai, nhà giáo đã không ngừng cố gắng vươn lên thực hiện
tốt công tác giảng dạy, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của nhà trường (02 giáo viên được nhà giáo bồi dưỡng đã đạt danh
hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh); bồi dưỡng 25 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; là cốt cán chuyên môn

của tỉnh, nhà giáo đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên môn Sinh của tỉnh Lào Cai. Nhà giáo chủ trì 06 sáng kiến được
công nhận cấp cơ sở; tham gia/đồng chủ biên 01 giáo trình, sách chuyên khảo.

Tiêu chuẩn 4: Có 19 năm công tác trong ngành giáo dục trong đó có 17 năm trực tiếp giảng dạy.

5. Nhà giáo Mai Hồng Kiên

Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, là giáo viên tiêu biểu của tỉnh Lào Cai; tín nhiệm quần chúng đạt 98% và Hội đồng
các cấp đều đạt 100%). 

Tiêu chuẩn 2: Đã có 09 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có năm học 2021-2022 (2007, 2009, 2010, 2014, 2015,
2016, 2017, 2021, 2022), 03 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ( 2012, 2016, 2020), 03 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân

tỉnh, Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2016, 2016, 2021).

Tiêu chuẩn 3: 18 năm công tác tại Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai, nhà giáo đã không ngừng cố gắng vươn lên thực hiện
tốt công tác giảng dạy, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của nhà trường (02 giáo viên được nhà giáo bồi dưỡng đã đạt danh
hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh); bồi dưỡng 30 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; là cốt cán chuyên môn

của tỉnh, nhà giáo đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên môn Tin học của tỉnh Lào Cai. Nhà giáo chủ trì 07 sáng kiến
được công nhận cấp cơ sở. 
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Tiêu chuẩn 4: Có 18 năm công tác trong ngành giáo dục trong đó có 18 năm trực tiếp giảng dạy.

6. Nhà giáo Cù Thị Thu Hà

Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, là giáo viên tiêu biểu tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực,

tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới
quản lý tổ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh; giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao. Tín nhiệm quần
chúng đạt 98,39 % và Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%). 

Tiêu chuẩn 2: Đã có 15 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có năm học 2021-2022,  08 lần được Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2022). 

Tiêu chuẩn 3:
24 năm công tác tại các trường THPT trong tỉnh Lào Cai. Tích cực tham gia các cuộc thi do các cấp tổ chức: Đạt giải Nhì cấp

thành phố Cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2010; Đạt giải Ba cấp tỉnh cuộc thi Tìm hiểu
Lịch sử 70 năm Đảng bộ tỉnh Lào Cai (1947-2017). Đạt giải Nhất Hội thi giáo viên trung học phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2019-
2020; Đạt giải giáo viên nữ có điểm thi cao nhất trong Hội thi giáo viên trung học phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020. Đảng
viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2017-2021, được nhận Bằng khen của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Tham gia
công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của trường, tỉnh( 10 năm tham gia bồi dưỡng học sinh tham gia Kì thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia
tại trường THPT Chuyên Lào Cai ; Trực tiếp bồi dưỡng được 12 học sinh giỏi đạt giải học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Lịch sử.

Cộng tác viên thanh tra của Sở; Nhiều năm liên tục là Tổ phó tổ cốt cán chuyên môn môn Lịch sử cấp THPT của Sở Giáo dục và

Đào tạo Lào Cai.

Tiêu chuẩn 4: Có 24 năm 4 tháng công tác trong ngành giáo dục trong đó có 24  năm 4 tháng trực tiếp giảng dạy( tính đến
tháng 11 năm 2022).

7. Nhà giáo: Vũ Trung Hiếu
Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, là giáo viên tiêu biểu của trường tỉnh Lào Cai; tín nhiệm quần chúng đạt 95% và Hội

đồng các cấp đều đạt 100%. 
Tiêu chuẩn 2: Đã có 11 lần đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở trong đó có năm học 2021-2022; 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh

(2014); 04 lần được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và Trung ương Đoàn tặng Bằng khen (2012, 2013, 2018). 03 lần đạt
GVDG cấp Tỉnh, 01 lần đạt GVDG cấp Quốc gia.

Tiêu chuẩn 3: Trong quá trình công tác tại trường THPT số 1 Bắc Hà, nhà giáo đã không ngừng cố gắng vươn lên thực hiện tốt
công tác giảng dạy. Nhà giáo luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, giảng dạy nhiệt tình và luôn đạt chất lượng hiệu quả cao; Chủ trì 09
sáng kiến kinh nghiệm về công tác chuyên môn được Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở công nhận (từ năm 2013 đến năm 2021). 
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Tiêu chuẩn 4: Có 23 năm công tác và trực tiếp giảng dạy tại trường THPT số 1 Bắc Hà.
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