
Kính gửi:  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Hai Đại học Quốc gia; 

- Các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

1. Về bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022” 

Ngày 31/12/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 

4996/QĐ-BGDĐT về Quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”, theo đó, 

các cơ quan, đơn vị bình chọn và gửi hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 

ngày 30 tháng 8 hằng năm. Để việc bình chọn tại Hội đồng cấp Bộ bảo đảm tiến 

độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai 

việc bình chọn theo quy định và gửi hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 

ngày 30/8/2022. 

2. Về lựa chọn, đề cử nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, 

tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022 

Ngày 15/6/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 

662/KH-BGDĐT về tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Để tri ân, tôn vinh những nỗ lực, 

đóng góp đặc biệt tiêu biểu, xuất sắc của các nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục (đang công tác trong ngành Giáo dục hoặc đã nghỉ chế độ bảo hiểm xã 

hội), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; hai Đại học Quốc gia; các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) lựa chọn cá nhân đề 

nghị Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:  

 2.1. Đối tượng đề cử 

 Giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục thuộc các cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, trường 

cao đẳng sư phạm, trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các cơ sở công lập và 

ngoài công lập. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          /BGDĐT-TĐKT 

V/v bình chọn nhà giáo tiêu biểu của 

năm 2022 và đề cử cá nhân có thành tích 

xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng 8 năm 2022 
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2.2. Số lượng đề cử  

a) Mỗi bộ, ngành: Đề cử 01 nhà giáo hoặc cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

đại học (riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Văn 

hóa - Thể thao và Du lịch đề cử 03 cá nhân, trong đó không quá 01 cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục đại học). 

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo đề cử không quá 03 cá nhân (riêng Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí 

Minh đề cử không quá 05 cá nhân), cụ thể: 

+ Giáo viên mầm non hoặc giáo viên tiểu học hoặc giáo viên trường 

chuyên biệt: 01 cá nhân (riêng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Sở Giáo dục 

và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề cử 02 cá nhân). 

+ Giáo viên trung học cơ sở hoặc giáo viên trung học phổ thông hoặc giáo 

viên giáo dục thường xuyên: 01 cá nhân (riêng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề cử 02 cá nhân). 

+ Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục: 01 cá nhân. 

- Đề cử 01 nhà giáo hoặc cán bộ quản lý cơ sở giáo dục từ các trường cao 

đẳng sư phạm trực thuộc, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc và cơ sở giáo dục 

đại học tư thục đóng trên địa bàn (riêng thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 

Minh đề cử 03 cá nhân, trong đó không quá 01 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục). 

c) Hai Đại học Quốc gia: Đề cử 03 cá nhân, trong đó không quá 01 cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục.  

d) Các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đề cử 01 nhà giáo 

hoặc cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. 

đ) Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các cơ quan truyền thông, các đơn vị 

thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu những tấm gương đặc biệt xuất 

sắc, tiêu biểu được phát hiện trong việc thực hiện nhiệm vụ đáp ứng tiêu chuẩn 

tại khoản 2.3 của Công văn này; lấy ý kiến của Bộ, ngành, địa phương, cơ sở 

giáo dục trước khi gửi Hội đồng xét tặng cấp Bộ. 

2.3. Tiêu chuẩn 

 a) Có thời gian công tác trong ngành Giáo dục từ 10 năm trở lên.  

b) Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

 c) Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, tâm huyết, tận tụy với nghề, 

thương yêu học trò; có tài năng sư phạm xuất sắc; có uy tín về chuyên môn, ảnh 

hưởng đặc biệt, lan tỏa tích cực trong ngành, lĩnh vực hoặc địa phương; là tấm 

gương sáng, nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu; được người học kính trọng, đồng 

nghiệp và nhân dân tôn trọng.   

 d) Có nhiều đổi mới, sáng tạo trong nuôi dưỡng, giáo dục, giảng dạy, 

quản lý người học đạt chất lượng, hiệu quả cao; tích cực tham gia các hoạt động 

xã hội; có đóng góp lớn, tạo dấu ấn và thành tích cho ngành hoặc cho địa 

phương, đất nước. Đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã 
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hội đặc biệt khó khăn, nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có thành tích đặc 

biệt xuất sắc trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người học có hoàn cảnh khó 

khăn, vận động được nhiều người học đến trường. 

đ) Các trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, 

quyết định. 

 2.4. Các cơ quan, đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn, đề cử nhà 

giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, 

đúng tiêu chuẩn. 

 2.5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

 a) Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 b) Báo cáo thành tích của cá nhân được đề cử, có xác nhận của cấp trình 

khen thưởng (theo mẫu gửi kèm). 

 c) Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị, 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi 

đua - Khen thưởng), số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, 

bản mềm gửi về địa chỉ email vutdkt@moet.gov.vn (bao gồm cả ảnh chân dung) 

trước ngày 15/9/2022.  

 Trên cơ sở các hồ sơ đề cử nhận được, Hội đồng xét chọn cấp Bộ xem xét, 

lựa chọn 200 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai 

đoạn 1982 - 2022, trong đó dự kiến xét chọn 100 nhà giáo, 40 cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên; 50 nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng 

sư phạm; xem xét tối đa 10 nhà giáo trong số các nhà giáo do Công đoàn Giáo 

dục Việt Nam, các cơ quan truyền thông, các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục 

và Đào tạo giới thiệu) để tặng Bằng khen, tặng quà của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và mời dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức 

vào tháng 11 năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội.  

Trân trọng./. 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam (để phối hợp); 

- Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (để 

thực hiện); 

- Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư 

phạm (để thực hiện); 

- Các sở giáo dục và đào tạo (để thực hiện); 

- Cổng TTĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

          KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

      Ngô Thị Minh 
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CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN ĐƠN VỊ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo giai đoạn 1982 - 2022 

 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

1. Họ và tên: .................................................    Giới tính: ......................................... 

2. Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................... 

3. Nơi công tác: .......................................................................................................... 

4. Chức vụ hiện tại (trước khi nghỉ chế độ): .............................................................. 

5. Trình độ, chuyên ngành đào tạo: ........................................................................... 

6. Học hàm, học vị: .................................................................................................... 

7. Điện thoại liên hệ: .................................. Địa chỉ email cá nhân: ......................... 

II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Sơ lược thành tích của tập thể (áp dụng đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục). 

2. Thành tích đạt được của cá nhân (trình bày theo các tiêu chuẩn tại khoản 2.3, mục 

2 Công văn, trong đó nêu bật thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu đạt được, kèm theo 

minh chứng). 

3. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng 

a) Danh hiệu thi đua 

Năm/Năm 

học 
Danh hiệu thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định công nhận; cơ quan ban hành 

……….   

b) Hình thức khen thưởng 

Năm/Năm 

học 

Hình thức khen thưởng (ghi rõ nội 

dung khen) 

Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định công nhận; cơ quan ban hành 

……….   

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

QUẢN LÝ CÁN BỘ XÁC NHẬN 

(Ký, đóng dấu) 

NGƯỜI BÁO CÁO 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

MẪU BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

 

Ảnh chân 

dung  
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