
(Kèm theo Văn bản số       /UBND-TH ngày              /12/2019 của Hội đồng xét tặng Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 huyện Na Hang)

Tập thể 

trƣờng

Hội đồng 

cơ sở

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo

Bà: VŨ THỊ MINH PHÚ

Sinh ngày: 01/01/1964; 

Dân tộc Kinh; giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Gia Phú, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình

Đại học sư phạm - Chuyên ngành: 

Vật Lý

Nguyên Hiệu trưởng Trường 

THCS thị trấn Na Hang, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

1984 13

03 sáng kiến

(các năm học: 

2013-2014; 

2015-2016; 

2016-2017)

11 lần

(các năm học: 2002-2003; 

2003-2004; 2004-2005; 

2005-2006; 2006-2007; 

2007-2008; 2008-2009; 

2009-2010; 2013-2013; 

2014-2015; 2015-2016)

- CSTĐ cấp tỉnh: 01 lần  

(năm học 2016-2017).

'- Bằng khen cấp tỉnh, Bộ: 

21 lần

(các năm học: 2006-2007; 

2007-2008; 2006-2008; 

2008-2009; 2005-2009; 

2006-2010; 2009; 2009-

2010; 2010; 2010-2011; 

2011-2012 (02 lần); 2012-

2013 (02 lần); 2013-2014; 

2010-2014; 2011-2015) 

Tập thể lao động 

xuất sắc 02 năm 

(các năm học: 

2016-2017; 2017-

2018)

23/23

100%

11/11

100%

8/8

100%

Quy định theo Nghị định số 

27/NĐ-CP

Thời 

gian 

công 

tác 

trong 

ngành  

từ 20 

năm trở 

lên 

trong đó 

có 10 

năm trở 

lên trực 

tiếp nuôi 

dạy, 

giảng 

dạy.

Chủ trì 03 

sáng kiến  đã 

được áp dụng 

có hiệu quả 

trong quản lý, 

giảng dạy, 

giáo dục, 

được hội đồng 

sáng kiến của 

cơ quan quản 

lý cấp trên 

trực tiếp 

nghiệm thu.

07 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”  

hoặc 07 lần được tặng danh 

hiệu giáo viên, giảng viên 

dạy giỏi cùng cấp hoặc 07 

lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 

giáo viên, giảng viên dạy 

giỏi cùng cấp, trong đó có 

lần liền kề năm đề nghị xét 

tặng

01 lần được tặng danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cấp 

tỉnh, bộ hoặc danh hiệu 

giáo viên, giảng viên dạy 

giỏi cấp tỉnh, bộ; 01 lần 

được tặng Bằng khen 

cấp tỉnh, bộ.

Người đứng đầu 

và cấp phó 

người đứng đầu 

đạt các tiêu 

chuẩn quy định 

tại Điểm này và 

tập thể do cá 

nhân quản lý 

phải đạt danh 

hiệu Tập thể lao 

động xuất sắc 02 

năm liền kề năm 

đề nghị xét tặng.

80% trở 

lên được 

đưa vào 

danh sách 

xét chọn

90% số 

phiếu 

đồng ý trở 

lên trên 

tổng số 

thành viên 

Hội đồng

90% số phiếu 

đồng ý trở lên 

trên tổng số 

thành viên Hội 

đồng

Số năm 

trực tiếp 

giảng 

dạy

Số sáng kiến, 

đề tài NCKH

CSTĐ cơ sở, giáo viên dạy 

giỏi cấp cơ sở

CSTĐ cấp tỉnh; Bằng 

khen cấp tỉnh, Bộ
Thành tích khác

Số phiếu đạt và tỷ lệ %

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƢU TÚ LẦN THỨ 15 NĂM 2020

Họ và tên, năm sinh, dân tộc, 

giới tính, quê quán, trình dộ đào 

tạo,

 chức vụ, đơn vị công tác

Năm 

vào 

ngành



(Kèm theo Văn bản số       /UBND-TH ngày              /12/2019 của Hội đồng xét tặng Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 huyện Na Hang)

Tập thể 

trƣờng

Hội đồng 

cơ sở

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo

Bà: MA THỊ NƢƠNG

25/02/1970; Tày; Nữ
Quê quán: Xã Vĩnh Yên, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Cao đẳng sư phạm Tiểu học

Giáo viên Trường tiểu học 

thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang

1986 33

03 sáng kiến

(các năm học: 

2011-2012; 

2014-2015; 

2016-2017)

08 lần

(các năm học: 2005-2006; 

2008-2009; 2009-2010; 

2011-2012; 2012-2013; 

2013-2014;  2017-2018; 

2018-2019)

- CSTĐ cấp tỉnh, GVDG 

cấp tỉnh: 01 lần (năm học 

2013-2014 ).

'- Bằng khen cấp tỉnh, Bộ: 

03 lần

(các năm học: 2013-2014; 

2014-2015; 2018-2019)

41/41

100%

11/11

100%

8/8

100%

Quy định theo Nghị định 

số 27/NĐ-CP

Thời 

gian 

công 

tác 

trong 

ngành  

từ 15 

năm 

trở lên 

Chủ trì 02 

sáng kiến về 

đổi mới 

phương pháp 

dạy học, giáo 

dục học sinh 

đã được áp 

dụng có hiệu 

quả cao trong 

trường, được 

hội đồng sáng 

kiến cấp huyện 

nghiệm thu.

05 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

hoặc 05 lần được tặng danh 

hiệu giáo viên dạy giỏi cùng 

cấp hoặc 05 lần được tặng 

danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 

cơ sở” và giáo viên dạy giỏi 

cùng cấp, trong đó có lần 

liền kề năm đề nghị xét tặng.

01 lần được tặng danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cấp 

tỉnh, bộ hoặc danh hiệu 

giáo viên, giảng viên dạy 

giỏi cấp tỉnh, bộ; 01 lần 

được tặng Bằng khen 

cấp tỉnh, bộ.

80% trở 

lên được 

đưa vào 

danh sách 

xét chọn

90% số 

phiếu đồng 

ý trở lên 

trên tổng 

số thành 

viên Hội 

đồng

90% số phiếu 

đồng ý trở lên 

trên tổng số 

thành viên 

Hội đồng

Số năm 

trực tiếp 

giảng 

dạy

Số sáng kiến, 

đề tài NCKH

CSTĐ cơ sở, giáo viên dạy 

giỏi cấp cơ sở

CSTĐ cấp tỉnh; Bằng 

khen cấp tỉnh, Bộ

Thành 

tích khác

Số phiếu đạt và tỷ lệ %

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƢU TÚ LẦN THỨ 15 NĂM 2020

Họ và tên, năm sinh, dân 

tộc, giới tính, quê quán, 

trình dộ đào tạo,

 chức vụ, đơn vị công tác

Năm 

vào 

ngành
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