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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Số:                     /SGDĐT-VP 

 

    Đắk Nông, ngày     

V/v: tổ chức xét tặng danh hiệu  

“Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà  

giáo Ưu tú” lần thứ 15 năm 2020 

 

 

 

Kính gửi:  - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đắk Nông; 

 - Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; 

  - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

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

tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”,” Nhà giáo Ưu tú”, trong khi chờ đợi hướng dẫn 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, 

“Nhà giáo Ưu tú” năm 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai 

một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị triển khai phổ biến 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” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ  quan mình để mọi cán bộ 

công chức, viên chức trong đơn vị biết và tiến hành quy trình xét các danh hiệu trên. 

2. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDNN-GDTX, các Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội quản lý (gọi tắt là cơ sở) thành lập Hội đồng cấp cơ sở để xét chọn 

những Nhà giáo của đơn vị mình theo tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 

27/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Trường Chính trị tỉnh thành lập Hội đồng xét đề nghị các nhà giáo thuộc 

trường Chính trị tỉnh; 

4. UBND huyện, thị xã thành lập Hội đồng cấp huyện để xét danh hiệu Nhà 

giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú do các Hội đồng cơ sở thuộc huyện, thị xã gửi về. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập Hội đồng xét danh hiệu cho các Nhà 

giáo đơn vị trực thuộc Sở và các Nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý đề nghị. 

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh thành 

lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”. 

6. Thời gian thực hiện: 
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+ Sở Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ các Hội đồng trước ngày 31/12/2019 đối 

với: Hội đồng cơ sở các đơn vị trực thuộc Sở, Hội đồng xét danh hiệu Nhà giáo Ưu tú 

cho cán bộ thuộc Văn phòng Sở, Hội đồng cơ sở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý. 

+ Hội đồng trường Chính trị (3), Hội đồng cấp huyện (4) gửi hồ sơ về Sở Giáo 

dục và Đào tạo trước ngày 15/01/2020; căn cứ hồ sơ từ các Hội đồng gửi về, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà 

giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” cấp tỉnh, hoàn thiện hồ sơ và gửi về Bộ Giáo dục 

và Đào tạo trước ngày 15/3/2020 theo quy định.  

Hồ sơ các đơn vị gửi về Sở quá thời hạn nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ 

không nhận. 

7. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” các 

cấp: đề nghị các đơn vị nghiên cứu tham mưu thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu 

“Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”  theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 

của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ. Khi có hướng dẫn 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục hướng dẫn bổ sung 

sau. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện để việc tổ 

chức xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” năm 2020 các cấp 

của tỉnh diễn ra đúng quy định và thời gian nêu trên./. 

 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban TĐ-KT tỉnh (báo cáo); 

- PGDĐT huyện, TX (để TB); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Website ngành; 
- Lưu VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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