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Căn cứ Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” 

(NGND, NGƯT) lần thứ 16 - năm 2023; Công văn số 6766/UBND-VX2 ngày 

27/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo 

Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023,  

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 

hiện việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - năm 2023, cụ thể như sau:  

1. Triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16-năm 2023 

Để công tác xét tặng NGND, NGƯT lần thứ 16 đạt kết quả tốt, đề nghị thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai một số nội dung như sau: 

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản về công tác xét tặng danh hiệu 

NGND, NGƯT lần thứ 16 - năm 2023 đến toàn thể CBQL, GV, NV thuộc thẩm 

quyền quản lí1 . Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/11/2022.  

- Quan tâm định hướng, động viên cán bộ, nhà giáo tâm huyết, nhiệt tình, trách 

nhiệm, mạnh dạn đề xuất, báo cáo thành tích đề nghị xét tặng các danh hiệu2. 

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT đảm bảo 

chính xác, công bằng, công khai, dân chủ và tự nguyện; chú trọng tới nhà giáo trực tiếp 

                   
1 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT (Nghị định số 

27/2015/NĐ-CP); Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh 

hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 (Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT) và Công văn triển khai của Sở GDĐT Vĩnh Phúc. 
2 Những năm qua, thành tích giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc luôn thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu toàn quốc. Có được kết 

quả đó một phần do tỉnh có đội ngũ nhà giáo giỏi, nhiều thế hệ nhà giáo tâm huyết với nghề. Tuy nhiên, qua 15 lần xét 

tặng, tỉnh Vĩnh Phúc chưa có NGND, số lượng NGƯT cũng còn rất hạn chế, chưa tương xứng với thành tích giáo dục 

của tỉnh (Có biểu thống kê số lượng NGND, NGƯT của 63 tỉnh, thành phố qua 2 lần xét tặng NGND, NGƯT – năm 

2017 và năm 2020 theo Nghị định 27/2015/NĐ-CP gửi kèm). 
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nuôi dạy, giảng dạy, nhà giáo là nữ, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là người dân 

tộc ít người, nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.  

- Việc xét tặng cần thực hiện đúng đối tượng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, 

quy trình, thủ tục và thời gian quy định. 

2. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ 

2.1. Thời hạn nộp hồ sơ 

- Ngày 15/12/2022 là thời hạn cuối cùng Hội đồng cơ sở ở các đơn vị, cơ sở 

giáo dục trực thuộc huyện gửi hồ sơ về Hội đồng cấp huyện; Hội đồng cơ sở ở các 

đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc các Sở, ngành; Hội đồng cơ sở các trường trực 

thuộc tỉnh gửi hồ sơ về Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Ngày 15/01/2023 là thời hạn cuối cùng các Hội đồng cấp huyện gửi hồ sơ về 

Hội đồng cấp tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan Thường trực Hội đồng). 

Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp tỉnh (Sở Giáo 

dục và Đào tạo) không chịu trách nhiệm về các hồ sơ không đầy đủ thủ tục, điều kiện 

và nộp không đúng quy định về thời gian nêu trên. 

2.2. Địa điểm nộp hồ sơ 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc (Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị tư 

tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc) .  

- Lưu ý: Quá thời hạn quy định, nếu cơ quan, đơn vị nào không nộp hồ sơ theo 

hướng dẫn thì coi như cơ quan, đơn vị đó không có nhà giáo được đề nghị xét tặng 

danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - năm 2023. Trường hợp đơn vị nộp muộn do có 

lý do khách quan, đề nghị đơn vị có văn bản báo cáo, nêu rõ lý do và dự kiến thời 

gian hoàn thành, gửi Sở GDĐT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định. 

3. Một số vấn đề lưu ý trong quá trình xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT 

lần thứ 16 - năm 2023 

3.1. Về đối tượng áp dụng 

Thực hiện đầy đủ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP. Tại 

thời điểm đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 

dục công tác tại địa bàn nào thì áp dụng tiêu chuẩn xét tặng tại địa bàn đó; nhà giáo, 

cán bộ quản lý giáo dục thuộc đối tượng nào thì áp dụng tiêu chuẩn xét tặng của đối 

tượng đó, cụ thể như sau: 

a. Giáo viên, giảng viên (gọi chung là nhà giáo) trực tiếp làm nhiệm vụ nuôi 

dạy, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề 

nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, nhà trường và các cơ sở giáo dục 

khác quy định tại Luật Giáo dục (gọi chung là cơ sở giáo dục); 

b. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục (quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP); viên chức làm nhiệm vụ 

quản lý tại các phòng, ban, viện, trung tâm (không có chức năng đào tạo), văn phòng 

thuộc các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cán bộ, công chức 

phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo; công 

chức chuyên trách làm công tác quản lý dạy nghề phòng Lao động - Thương binh và 
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Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cán bộ, công chức chuyên trách công 

tác quản lý giáo dục các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; nhà giáo, 

cán bộ quản lý giáo dục được điều động, bổ nhiệm làm cán bộ công đoàn giáo dục 

(gọi chung là cán bộ quản lý giáo dục); 

c. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có quyết định nghỉ theo chế độ bảo hiểm 

xã hội từ ngày 01/01/2020 cho đến thời điểm đề nghị xét tặng, thuộc đối tượng đề 

nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2023. Tiêu chuẩn thành tích liền kề năm 

đề nghị xét tặng là thành tích liền kề năm có quyết định nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội. 

d. Các nhà giáo đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội tiếp tục giảng dạy, quản lý 

tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu NGND, 

NGƯT theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP khi có 

hợp đồng giảng dạy cơ hữu tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập và tham gia xét tặng 

danh hiệu thi đua hằng năm. 

3.2. Về thời gian 

a. Danh hiệu NGND được xét tặng cho các nhà giáo đã được phong tặng danh 

hiệu NGƯT và sau đó tiếp tục đạt được các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3 và 

4 Điều 8 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP. Riêng quy định tại khoản 5 Điều 8 được áp 

dụng cho toàn bộ quá trình công tác của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.  

b. Cán bộ quản lý giáo dục có đủ số năm trực tiếp giảng dạy mới đủ điều kiện 

đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT. Thời gian làm cán bộ quản lý giáo dục 

nhưng vẫn tham gia giảng dạy được tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục 

nhưng không được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy. 

c. Thời gian giảng dạy hợp đồng của nhà giáo do cơ quan có thẩm quyền ký 

theo quy định của pháp luật được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy. 

d. Thành tích năm liền kề năm đề nghị xét tặng là thành tích đạt được trong 

năm học 2021-2022 đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc diện xét 

khen thưởng theo năm học và năm 2022 đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 

dục thuộc diện xét khen thưởng theo năm công tác. 

3.3. Về danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

a. Trong cùng 01 năm nhà giáo đạt các danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi 

cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cơ sở và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, Bộ, chiến 

sĩ thi đua cấp tỉnh, Bộ thì được tính 01 thành tích cấp cơ sở và 01 thành tích cấp tỉnh, 

Bộ. 

b. Tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, tỉnh quản lý 

trực tiếp có thể dùng minh chứng Cờ thi đua nêu trên để thay cho minh chứng danh 

hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc. 

3.4. Về sách chuyên khảo, đề tài nghiên cứu khoa học 

a. Tiêu chuẩn “tác giả chính 02 sách chuyên khảo” được hiểu là chủ biên hoặc 

đồng chủ biên sách chuyên khảo có từ 02 tác giả trở lên. 

b. Đề tài nghiên cứu khoa học là đề tài khoa học và công nghệ. Do vậy, đề tài 

khoa học và công nghệ cấp quốc gia được tính là đề tài nghiên cứu khoa học cấp 
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quốc gia; đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bộ được tính là đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp tỉnh, bộ. 

3.5. Về thủ tục, hồ sơ và các vấn đề liên quan đến quy trình xét tặng 

a. Tiêu chuẩn thành tích nhà giáo trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh, sinh 

viên đoạt huy chương hoặc đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế do cơ sở giáo 

dục nơi nhà giáo công tác và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xác nhận. 

b. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trách nhiệm kê khai đủ thông tin theo 

mẫu số 01, Phụ lục II Nghị định số 27/2015/NĐ-CP. Trường hợp nhà giáo, cán bộ 

quản lý giáo dục có thành tích thay thế thì nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người 

có trách nhiệm giúp Hội đồng tóm tắt thành tích hồ sơ cá nhân phải ghi rõ thành tích 

đó thay thế cho tiêu chuẩn thành tích nào.  

c. Trường hợp đơn vị có người đứng đầu và các cấp phó của người đứng đầu 

cùng tham gia đề nghị xét phong tặng danh hiệu NGND, NGƯT thì người đứng đầu 

đơn vị trước khi ký quyết định thành lập Hội đồng có văn bản đề nghị cơ quan quản 

lý cấp trên trực tiếp cử người làm Chủ tịch Hội đồng.  

d. Bỏ thành phần Chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục cấp huyện làm Phó Chủ 

tịch Hội đồng cấp huyện đối với các địa phương đã hoàn thành sắp xếp lại công đoàn 

giáo dục cấp huyện theo Công văn số 704/HD-TLĐ ngày 12/5/2017 của Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam.  

đ. Việc tổ chức giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm đối với cơ sở giáo dục có số 

viên chức và người lao động từ 200 người trở lên được thực hiện theo khoa, phòng, 

ban, viện, trung tâm… có tổ chức Đảng và công đoàn bộ phận hoặc tổ chức theo 

nhóm đơn vị (nhóm các khoa, trung tâm (giảng dạy)/nhóm các phòng, ban (quản lý 

hành chính)) hoặc theo cụm thi đua, có sự tham dự của đại diện tổ chức Đảng, công 

đoàn cơ sở. Việc tổ chức giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm do người đứng đầu đơn vị 

quyết định và hướng dẫn. 

e. Tổ thư ký có trách nhiệm thẩm định hồ sơ báo cáo Hội đồng, trong đó cần 

nêu rõ các thành tích, số liệu theo tiêu chuẩn xét tặng quy định tại Điều 8, 9 Nghị 

định số 27/2015/NĐ-CP (Mẫu tóm tắt thành tích gửi kèm). 

f. Dòng cuối cùng của trang 10, phần ghi chú Mẫu số 04 Phụ lục II được hiểu 

là “11”. Ghi rõ số phiếu tín nhiệm của quần chúng trên tổng số quần chúng tham gia 

họp; số phiếu đồng ý của thành viên hội đồng trên tổng số thành viên hội đồng có tên 

trong quyết định thành lập và chia tỷ lệ %”. 

g. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT của Hội đồng cấp dưới gửi 

Hội đồng cấp trên thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 Nghị định số 

27/2015/NĐ-CP, gồm: Tờ trình, danh sách, báo cáo tóm tắt thành tích, biên bản họp 

Hội đồng và hồ sơ cá nhân (lưu ý: Hồ sơ cá nhân sắp xếp và đánh số thứ tự của danh 

sách quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP. 

h. Hồ sơ của cá nhân và hồ sơ Hội đồng để trong túi hồ sơ thống nhất khổ 

25cm x 35cm (ngoài bìa ghi rõ tên các loại hồ sơ). Hồ sơ cá nhân không đóng 

quyển và xếp theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 27/2015/NĐ-
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CP, gồm: Bản khai thành tích cá nhân và các tài liệu minh chứng kèm theo (lưu ý: 

Lập danh mục các tài liệu minh chứng và đánh số theo thứ tự hướng dẫn tại điểm b 

khoản 1 Điều 17 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP). 

i. Số lượng hồ sơ: Hồ sơ Hội đồng nộp 02 bộ; Cá nhân nộp 03 bộ/cá nhân. 

j. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu 

NGND, NGƯT chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị lên cấp trên, 

đồng thời có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) theo quy định của pháp 

luật; chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc về việc triển khai 

thực hiện xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - năm 2023 theo quy định tại 

Nghị định số 27/2015/NĐ-CP.  

k. Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã kê khai trong hồ sơ. 

l. Trường hợp đơn vị không có hồ sơ nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu 

NGND, NGƯT lần thứ 16 - năm 2023 thì đơn vị phải có Công văn báo cáo, gửi về Sở 

Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc (số 539 đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP. 

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) trước ngày 15/12/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các sở ngành, đơn vị 

liên quan và UBND huyện, thành phố triển khai, thực hiện Nghị định số 

27/2015/NĐ-CP và Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT. 

- Thành lập Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo và tổ chức thực hiện theo các 

quy định của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP (tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 16). 

- Tham mưu với UBND tỉnh thành lập Hội đồng cấp tỉnh theo quy định của 

Nghị định số 27/2015/NĐ-CP (tại khoản 1 Điều 14). 

4.2. Trường Chính trị tỉnh; Các trường đại học, cao đẳng trực thuộc tỉnh  

- Đề nghị thủ trưởng đơn vị thông báo đến công chức, viên chức trong đơn vị 

(bao gồm cả các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có Quyết định nghỉ theo chế độ 

bảo hiểm xã hội thuộc đơn vị từ ngày 01/01/2020 cho đến thời điểm đề nghị xét tặng) 

tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT quy định tại Luật thi đua khen thưởng, 

Nghị định số 27/2015/NĐ-CP và Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT. 

- Thành lập Hội đồng cấp cơ sở và tổ chức thực hiện theo các quy định của 

Nghị định số 27/2015/NĐ-CP. 

- Hoàn thiện hồ sơ theo quy định, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 

15/12/2022. 

4.3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Đề nghị hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý thực 

hiện đúng quy định tại Luật thi đua khen thưởng, Nghị định số 27/2015/NĐ-CP và 

Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT. 

- Hoàn thiện hồ sơ theo quy định, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 

15/12/2022. 
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- Cử đại diện tham gia Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo để họp xét danh hiệu 

NGND, NGƯT, gửi về Sở GDĐT trước ngày 15/11/2022. 

4.4. Thủ trưởng các trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Thông báo đến công chức, viên chức trong đơn vị (bao gồm cả các nhà giáo, 

cán bộ quản lý giáo dục có quyết định nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội thuộc đơn vị 

tính từ ngày 01/01/2020 cho đến thời điểm đề nghị xét tặng) tiêu chuẩn xét tặng danh 

hiệu NGND, NGƯT quy định tại Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định số 27/2015/NĐ-

CP và Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT. 

- Thành lập Hội đồng cấp cơ sở và tổ chức thực hiện theo các quy định của 

Nghị định số 27/2015/NĐ-CP (tại Điều 11, Điều 12 và Điều 16). 

- Hội đồng cấp cơ sở hoàn thiện hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 

số 27/2015/NĐ-CP, gửi về Sở GDĐT trước ngày 15/12/2022. 

4.5. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố 

- Hướng dẫn các trường học, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý và các 

trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thực hiện đúng quy định 

tại Luật thi đua khen thưởng, Nghị định số 27/2015/NĐ-CP và Công văn số 

4732/BGDĐT-TĐKT. 

- Tham mưu với UBND huyện, thành phố thành lập Hội đồng cấp huyện theo 

quy định của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP (tại khoản 1 Điều 13). 

- Hoàn thiện hồ sơ, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy 

định (trước ngày 15/01/2023). 

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm túc công tác xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - năm 2023 đảm 

bảo tiến độ, đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên 

hệ qua Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng (đồng chí Vũ Huyền Anh, số điện 

thoại 0988826423) để được giải đáp./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện);  

- Bộ GDĐT;                

- UBND tỉnh;  

- Ban TĐKT tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Công đoàn ngành GD; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, TCCB-CTTT (VHA:  10b) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Công Hòa 

 

 

 

 



TỔNG HỢP SỐ LIỆU  

NGND, NGƯT KHỐI CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2017 VÀ NĂM 2020 

XÉT THEO NGHỊ ĐỊNH 27/2015/NĐ-CP 

(Kèm theo Công văn số         /SGDĐT-TCCB-CTTT ngày       tháng 10 năm 2022 của Sở GDĐT) 

 

STT Sở GDĐT 
Năm 2017 Năm 2020 

NGƯT NGND NGƯT NGND 

1 Tỉnh An Giang  34   19   

2 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  3   3   

3 Tỉnh Bắc Giang  8 1 7   

4 Tỉnh Bắc Kạn      1   

5 Tỉnh Bạc Liêu  5   7   

6 Tỉnh Bắc Ninh  2   4   

7 Tỉnh Bến Tre  7   57   

8 Tỉnh Bình Định 6   3   

9 Tỉnh Bình Dương 14   3   

10 Tỉnh Bình Phước 3   1   

11 Tỉnh Bình Thuận  1   3   

12 Tỉnh Cà Mau  3   4   

13 Thành phố Cần Thơ  69 2 75 1 

14 Tỉnh Cao Bằng  7   4   

15 Thành phố Đà Nẵng  6   3   

16 Tỉnh ĐắkLắk  2   1   

17 Tỉnh Đắc Nông  4   1   

18 Tỉnh Điện Biên  9   14   

19 Tỉnh Đồng Nai      1   

20 Tỉnh Đồng Tháp  28   55   

21 Tỉnh Gia Lai      4   

22 Tỉnh Hà Giang   5   7   

23 Tỉnh Hà Nam  5   3   

24 Tỉnh Hà Tĩnh  8 1 6   

25 Tỉnh Hải Dương  4   7   

26 Thành phố Hải Phòng  4   11   

27 Tỉnh Hậu Giang 23   33   

28 Tỉnh Hoà Bình  7   5   

29 Tỉnh Hưng Yên  2   3   

30 Tỉnh Khánh Hoà  4   6   

31 Tỉnh Kiên Giang  25   50   
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STT Sở GDĐT 
Năm 2017 Năm 2020 

NGƯT NGND NGƯT NGND 

32 Tỉnh Kon Tum  2   2   

33 Tỉnh Lai Châu  12   11   

34 Tỉnh Lâm Đồng  6   6   

35 Tỉnh Lạng Sơn 2   8   

36 Tỉnh Lào Cai  1   3   

37 Tỉnh Long An  63 1 89 1 

38 Tỉnh Nam Định 8   2   

39 Tỉnh Nghệ An  15   32   

40 Tỉnh Ninh Bình  5   5   

41 Tỉnh Ninh Thuận  2   1   

42 Phú Thọ 3   0   

43 Tỉnh Phú Yên  3   2   

44 Quảng Bình 4   0   

45 Tỉnh Quảng Nam  2   3   

46 Tỉnh Quảng Ngãi  5   3   

47 Tỉnh Quảng Ninh  5   9   

48 Tỉnh Quảng Trị  6   3   

49 Tỉnh Sóc Trăng 30   63   

50 Tỉnh Sơn La  4   7   

51 Tỉnh Tây Ninh  2   3   

52 Tỉnh Thái Bình  2   1   

53 Tỉnh Thái Nguyên  11   11   

54 Tỉnh Thanh Hoá  7   2   

55 Tỉnh Thừa Thiên - Huế  2   4   

56 Tỉnh Tiền Giang  2   8   

57 Thành phố Hồ Chí Minh  21   15   

58 Tỉnh Trà Vinh  4   13   

59 Tỉnh Tuyên Quang  8   12   

60 Tỉnh Vĩnh Long  15   19   

61 Tỉnh Vĩnh Phúc  5   2   

62 Tỉnh Yên Bái  5   10   

63 Thành phố Hà Nội 21 1 33   

  Tổng 581 6 783 2 

 



THỜI GIAN XÉT TẶNG NGND, NGƯT LẦN THỨ 16 – NĂM 2023 
(Kèm theo Công văn số        /SGDĐT-TCCB-CTTT ngày      tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

 

TT Nội dung Dự kiến thời gian  

1 Hội đồng cấp cơ sở: 

Đơn vị thực hiện: 

- Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, 

Trung học phổ thông, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung 

tâm GDNN-GDTX. 

- Các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm 

quyền quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội. 

- Trường Chính trị tỉnh; các trường Cao đẳng, Trung 

cấp trực thuộc tỉnh. 

- Các sở, ngành có cá nhân đề nghị xét tặng 

- Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

- Các trường MN, 

TH, THCS, các TT 

GDNN-GDTX nộp 

hồ sơ về Phòng 

GDĐT. 

- Các đơn vị còn lại 

nộp hồ sơ về Sở 

GDĐT 

Hoàn thành trước 

ngày 15/12/2022 

 

2 Hội đồng cấp huyện; Hội đồng Sở GDĐT 

- Hội đồng cấp huyện, thành phố: 

+ Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định thành 

lập Hội đồng theo đề nghị của Phòng GDĐT. 

+ Đối tượng xét: các cá nhân được Hội đồng cơ sở đề 

nghị 

- Hội đồng Sở GDĐT: 

+ Giám đốc Sở GDĐT quyết định thành lập Hội đồng 

+ Đối tượng xét: các cá nhân được Hội đồng cơ sở ở 

các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc các sở, ngành đề 

nghị. 

Hội đồng các huyện, 

thành phố nộp hồ sơ 

về Sở GDĐT.  

Hoàn thành trước 

ngày 15/01/2023 

3 Hội đồng cấp tỉnh 

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng 

theo đề nghị của Giám đốc Sở GDĐT. 

- Đối tượng xét: là các cá nhân được Hội đồng cấp 

huyện, Hội đồng Sở GDĐT, Hội đồng cơ sở các 

trường trực thuộc tỉnh 

Hoàn thành trước 

ngày 20/2/2023 

4 Hội đồng cấp tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Hoàn thành trước 

ngày 10/03/2023 

5 Hội đồng cấp tỉnh nộp hồ sơ về Bộ GDĐT Hoàn thành trước 

ngày 20/3/2023  
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