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THÔNG BÁO 

 V/v lấy ý kiến thăm dò dư luận các nhà giáo đề nghị xét tặng  

danh hiệu NGND, NGƯT năm 2020 

 
 Kính gửi:   

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

                          - Các đơn vị trực thuộc; 

                          - Thường trực Công đoàn ngành; 

                          - Các phòng thuộc Sở; 
 

Căn cứ 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”; Công văn số 

5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai 

xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020;  

Thực hiện Quyết định số 777/QĐ-SGDĐT ngày 30/01/2020 của Giám đốc Sở 

GD&ĐT tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo 

Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Sở GD&ĐT Hưng Yên năm 2020; 

Trên cơ sở Tờ trình của các Hội đồng cấp cơ sở, ngày 31/01/2020, tổ thư ký 

của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên 

năm 2020 đã thực hiện nhiệm vụ tổng hợp kết quả của các đơn vị gửi đến Hội đồng 

xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên năm 2020. Kết 

quả như sau: 

I. Số lượng các đơn vị trình: 01 đơn vị;  

1. Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên 

II. Tổng số các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT:  

- 0 Nhà giáo Nhân dân 

- 01 Nhà giáo Ưu tú. 

1. Thông tin cơ bản của các nhà giáo đề nghị xét: 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Danh hiệu đề 

nghị xét tặng 
Ghi chú 

1  Nguyễn Văn Phê  Giám đốc Sở GD&ĐT  Nhà giáo Ưu tú  



2. Kết quả bỏ phiếu từ các Hội đồng cơ sở: 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Số phiếu đạt Đạt tỷ lệ 

1  Nguyễn Văn Phê Giám đốc Sở GD&ĐT  13/13 100% 

Theo kết quả bỏ phiếu từ các Hội đồng cơ sở và căn cứ 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” thì các nhà giáo sau có đủ số phiếu tín nhiệm (đạt 

từ 90% trở lên) được xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú: 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Tỷ lệ % 

phiếu tín 

nhiệm 

Ghi chú 

1  Nguyễn Văn Phê Giám đốc Sở GD&ĐT 100%  

Để có căn cứ cho Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Sở Giáo dục và 

Đào tạo đánh giá một cách chính xác, khách quan, công bằng, đúng quy định, Chủ 

tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên 

năm 2020 thông báo kết quả trên đến Thường trực Công đoàn ngành, Trưởng các 

phòng thuộc cơ quan Sở GD&ĐT, các phó Chủ tịch, các ủy viên Hội đồng xét tặng 

danh hiệu NGND, NGƯT Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh để lấy ý 

kiến tín nhiệm. 

Ý kiến của các cá nhân, đơn vị gửi về Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu 

NGND, NGƯT Sở GD&ĐT Hưng Yên năm 2020 (qua Văn phòng Sở) bằng văn bản 

trước ngày 14/02/2020.  

Sau thời gian quy định, những đơn vị, cá nhân không có ý kiến gửi về Thường 

trực Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Sở GD&ĐT Hưng Yên năm 2020 

được coi là đồng ý, những ý kiến khác sẽ không được chấp nhận. 

Ban thư ký Hội đồng tiếp tục hoàn thiện, thẩm định, xem xét lại quy trình, hồ 

sơ của các đơn vị, cá nhân báo cáo Chủ tịch Hội đồng. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT; 
- Lưu VT, VP.   
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
 
 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

Đỗ Văn Khải       
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