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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-VP 
V/v đề cử cá nhân có thành tích 

xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn  

1982 - 2022 

 Gia Lai, ngày      tháng 8 năm 2022 

  

              Kính gửi: 

                       - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

                       - Trung tâm GDNN-GDTX các huyêṇ; 

                       - Các đơn vị trưc̣ thuôc̣ Sở. 
 

 Thưc̣ hiêṇ Công văn số 3816/BGDĐT-TĐKT ngày 11/8/2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc đề cử cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai 

đoạn 1982 - 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 trong Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), 

Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đề cử các cá nhân có thành 

tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982-2022 cụ thể như sau:  

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, 

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

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GDĐT, bao gồm các cơ sở công lập và ngoài 

công lập. 

2. Số lượng đề cử 

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố: Đề cử 03 người/phòng (Bậc 

Mầm non 01 người, cấp Tiểu học 01 người, cấp THCS 01 người); 

- Trường phổ thông trực thuộc Sở: Đề cử 01 người/đơn vị; 

- Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX tỉnh: Đề cử 01 người/đơn vị; 

- Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai: Đề cử 01 người. 

3. Tiêu chuẩn 

- Có thời gian công tác trong ngành Giáo dục từ 10 năm trở lên; 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

- 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. 

- 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 hội đặc 
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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. 

4. Thành phần và thời gian gửi hồ sơ đề nghị 

4.1. Thành phần hồ sơ 

- Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị; 

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

khen thưởng (theo mẫu gửi kèm Công văn số 3816/BGDĐT-TĐKT). 

4.2. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị: Hồ sơ gửi về Văn phòng Sở GDĐT 

trước ngày 06/9/2022.  

Căn cứ vào sơ hồ sơ các cơ quan, đơn vị đề cử cùng với sự phân bổ số 

lượng của Bộ GDĐT, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở GDĐT sẽ xét chọn, 

trình UBND tỉnh và gửi Bộ GDĐT. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vi ̣ triển khai thưc̣ hiêṇ./. 
 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyêñ Văn Long 



MẪU DANH SÁCH GIỚI THIỆU ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2020-2021 

(Kèm theo Công văn số       /SGDĐT-VP ngày     /3/2021 của Sở GDĐT tỉnh Gia Lai) 
 

 

ĐƠN VỊ…………… 

DANH SÁCH ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2020-2021 

 
1. Tâp̣ thể: 

 

TT Tên tâp̣ thể Điạ chỉ Điện thoại, email  Tóm tắt thành tích 

1 Trường THPT A   
- Thành tích nổi bật:….. 

(Kèm theo minh chứng, tranh, ảnh, sản phẩm khác….) 

2 Trường THCS B Xã Kon Pne, huyện Kbang   

3 Trường TH C    

4 Trường Mẫu giáo D    

5 ………………….    

 

2. Cá nhân: 

 

TT Họ và tên Nam/nữ Đơn vi ̣ công tác Điện thoại, email Tóm tắt thành tích 

1 Nguyêñ Văn A Nam Trường THPT A  

- Chức vụ:…. 

- Thành tích nổi bật:….. 

(Kèm theo minh chứng, tranh, ảnh, sản phẩm khác….) 

2 Nguyêñ Thi ̣ B Nữ Trường THCS B, Kbang    
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