
UBND HUYỆN NA HANG 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH 

HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ  

LẦN THỨ 15 NĂM 2020 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:          /CV-HĐ 

V/v niêm yết, công khai danh sách 

 nhà giáo đề nghị xét công nhận  

danh hiệu Nhà giáo ưu tú  

lần thứ 15 

 

Na Hang, ngày         tháng 12  năm 2019 

 

Kính gửi:  

 

 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;    

- Trường: Tiểu học, Trung học cơ sở thị trấn Na Hang.  

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ về việc 

Quy định xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; 

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; 

Căn cứ Văn bản số 737/SGDĐT-VP ngày 01/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 

2020; 

Căn cứ Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Na Hang về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú 

lần thứ 15 năm 2020, 

Để xét, tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 trên địa bàn 

huyện Na Hang đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định. Hội đồng xét 

tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 huyện đề nghị các cơ quan, 

đơn tại mục Kính gửi: 

1. Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin của cơ quan, đơn vị về 

danh sách Nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 

để thăm dò dư luận. Thời gian thông báo và tiếp nhận ý kiến: 10 ngày (kể từ ngày ký 

đăng thông báo). 

(có biểu tóm tắt thành tích các cá nhân đề nghị xét tặng gửi kèm theo) 

 Trung tâm Văn hóa, truyền thông và Thể thao huyện đăng tải nội dung Văn 

bản này trên Trang thông tin điện tử huyện Na Hang; thông báo trên Đài Truyền 

thanh - Truyền hình huyện Na Hang. 



2. Kết thúc thời han thông báo tổng hợp ý kiến, báo cáo nội dung phản hồi dư 

luận về Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 huyện 

(qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) tổng hợp, theo quy định. 

Yêu cầu các các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các thành viên Hội đồng; 

- Lưu: VT.  

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Việt Hùng 

 

 

+ Từ 7 giờ đến 11 giờ: Lớp số 1, gồm Cán bộ quản lý, giáo viên các trường 

tiểu học: Đà Vị, Yên Hoa, Thượng Nông, Sinh Long; TH&THCS: Côn Lôn, 

Thượng Giáp, Khâu Tinh; 

+ Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ: Lớp số 2, gồm: Cán bộ quản lý, giáo viên 

các trường tiểu học: Thanh Tương, thị trấn Na Hang, Sơn Phú và trường 

TH&THCS Hồng Thái. 
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