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Si Ma Cai, ngày         tháng 12  năm 2022 

 
                                   Kính gửi: Văn phòng UBND huyện Si Ma Cai. 

 
 

 Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú theo 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, 
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cấp huyện được thành lập tại 

Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của UBND huyện Si Ma Cai, do 
ông Lý Xuân Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng. 

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 về 

việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, Hội đồng đã lập danh sách và sơ duyệt 
hồ sơ của 03 nhà giáo đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú 
(có danh sách và tóm tắt đính kèm) . 

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cấp huyện trân trọng đề nghị Văn 
phòng UBND huyện chỉ đạo Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện như sau:  

1. Công bố văn bản này trên Cổng thông tin điện tử huyện đến hết ngày 
03/01/2023 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. 
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 (Phòng GD&ĐT huyện Si Ma Cai) 
trước ngày 06/01/2023, qua email: th-pgdsmc@laocai.edu.vn  

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cấp huyện đề nghị Văn 
phòng UBND huyện phối hợp, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cổng TTĐT huyện Si Ma Cai; 
- Lưu: VT. 
 

TM. HỘI ĐỒNG 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT 

Nguyễn Thị Kiều Oanh 
 

mailto:th-pgdsmc@laocai.edu.vn


          

 

UBND HUYỆN SI MA CAI 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGƯT 

CẤP HUYỆN 

 

 

  DANH SÁCH VÀ TÓM TẮT THÀNH TÍCH  

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ  

I. Danh sách  
 

Họ và tên 

Năm sinh, 
chức vụ 

Nơi công tác 

 

Trình 

độ 
đào 

tạo 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Năm 
vào 

ngành 

Số 

năm 
trực tiếp 

giảng 

dạy 

Số SK, 

NCKH, 
HSG/GVDG 

 

Số 
năm 

CSTĐ 

HCLĐ 
hoặc 

BK 

Số phiếu đạt và 

tỷ lệ % 

Quần 

chúng 

Hội 

đồng 

cấp 

cơ sở 

Bà Nguyễn Thị Minh Tơ 
Sinh năm  1977 

Giáo viên – trường Tiểu học 

số 1 thị trấn Si Ma Cai 

Đại học Nữ Kinh 1999 23 

18 SK cấp huyện. 
3 HSG Quốc gia, 

9 năm GVDG cấp 

tỉnh 

18 năm 

CSTĐCS 
5 BK  

35/35 

100% 

9/9 

100% 

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền 

Sinh năm  1978 
Giáo viên Trường Tiểu học số 

1thị trấn Si Ma Cai 

 

 

 

Đại học 
Nữ Kinh 1999 23 

7 SK cấp huyện 
7 năm giáo viên  

giỏi cấp tỉnh 
 

 

11năm 
CSTĐCS 

 
 

2 BK 

của tỉnh, 
bộ Năm 

2020 BK  
TTCP  

33/35 

95% 

9/9 

100% 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải 
Sinh năm  1979 

Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học xã Nàn Sán 

 

 

Đại học Nữ Kinh 1999 23 

8 SK cấp huyện 
4 năm giáo viên  

giỏi cấp tỉnh 
 

 

11 năm 
CSTĐCS 

 
 

4 BK  
32/32 

100% 

9/9 

100% 

Danh sách trên có 03 cá nhân 



II. Tóm tắt thành tích cá nhân 
1. Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Tơ – Giáo viên trường Tiểu học số 1 thị trấn Si Ma Cai  

Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, là giáo viên tiêu biểu, xuất sắc của trường Tiểu học số 1 thị trấn Si Ma Cai; tín nhiệm quần 

chúng đạt 100% và Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%).  

Tiêu chuẩn 2: Đã có 18 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có năm học 2021-2022,  02 lần Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, 1 lần Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, 1 lần Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 1 lần Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2013, 2016, 

2017, 2020, 2021).  

Tiêu chuẩn 3: 23 năm công tác tại các trường Tiểu học thuộc vùng khó khăn của huyện, nhà giáo đã không ngừng cố gắng vươn lên 

thực hiện tốt công tác chuyên môn, dạy dỗ và giáo dục học sinh, bồi dưỡng nhiều học sinh đạt giải các cấp Quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện; là 

cốt cán cấp tiểu học và là Tổ trưởng Tổ chuyên môn nhiều năm, tham gia bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, có trên 20 giáo viên đạt giáo viên 
giỏi cấp huyện, 7 giáo viên giỏi cấp tỉnh …. Nhà giáo đã có nhiều giải pháp xây dựng nhà trường, tham mưu với lãnh đạo về công tác nâng 

cao chất lượng giáo dục của nhà trường, có18 sáng kiến nâng cao chất lượng giáo dục được Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở công nhận phạm 

vi ảnh hưởng cấp huyện. 

Tiêu chuẩn 4: Có 23 năm công tác trong ngành giáo dục và trực tiếp giảng dạy. 

 

2. Nhà giáo Đỗ Thị Thanh Huyền – Giáo viên trường Tiểu học số 1 thị trấn Si Ma Cai   

Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, là nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc, tâm huyết, tận tụy với nghề, luôn sáng tạo đi đầu 

trong việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Được đồng nghiệp và phụ huynh tin tưởng. 

Tiêu chuẩn 2: Có 11 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 lần được tặng Bằng khen của tỉnh, Bộ ( 2015, 2021); năm 2020 

được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

Tiêu chuẩn 3: Trong quá trình giảng dạy, Nhà giáo luôn tận tụy với nghề,  không ngừng cố gắng vươn lên thực hiện tốt công tác giảng 

dạy cũng như giáo dục học sinh; bồi dưỡng được 95 học sinh đạt giải cấp huyện, 61 giải cấp tỉnh; Bồi dưỡng 07 giáo viên đạt giáo viên dạy 

giỏi cấp huyện; 3 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Hàng năm liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện;7 năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh. 

Là thành viên ban giám khảo hội thi giáo viên Tiểu học dạy giỏi cấp huyện năm 2020- 2021; tham gia đánh giá Báo cáo Sáng kiến cấp huyện 

năm học 2020- 2021; Có 7 sáng kiến được hội đồng sáng kiến cấp huyện công nhận. 

Tiêu chuẩn 4: Có 23 năm  trực tiếp giảng dạy và công tác trong ngành giáo dục. 

 

 



3. Nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Hải – Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Nàn Sán 

Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, là nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc của trường PTDTBT TH xã Nàn Sán, luôn sáng tạo đi 

đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tín nhiệm quần chúng đạt 100% trở lên. 
Tiêu chuẩn 2: Có 11 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tặng, 1 lần được tặng Bằng khen  của LĐ 

LĐ tỉnh ; 1 lần được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; 1 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2016, 2017, 2019, 2021) 

Tiêu chuẩn 3: Có 23 năm công tác tại các trường Tiểu học vùng khó khăn của huyện. Nhà giáo luôn tận tụy với nghề, không ngừng cố 

gắng vươn lên thực hiện tốt công tác giảng dạy cũng như giáo dục học sinh; bồi dưỡng  nhiều học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh, là cốt cán cấp 

Tiểu học và là Tổ trưởng chuyên môn nhiều năm, tham gia bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có 12 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 4 

giáo viên giỏi cấp tỉnh. Hàng năm liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 4 năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh. Là thành viên ban 

giám khảo hội thi giáo viên Tiểu học dạy giỏi cấp huyện hàng năm. Có 8 sáng kiến nâng cao chất lượng giáo dục được Hội đồng Sáng kiến cấp 

cơ sở công nhận. 

Tiêu chuẩn 4: Có 23 năm công tác trong ngành giáo dục và trực tiếp giảng dạy. 
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