
 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC 
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU 

NGND, NGƯT LẦN THỨ 16 - NĂM 2023 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-HĐXT Vĩnh Phúc, ngày       tháng  3 năm 2023 

                             
THÔNG BÁO 

Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu  
Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023 

 

Thực hiện 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, Hội đồng cấp tỉnh 

xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023 tổ 

chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu 

Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 – năm 2023 (Có danh sách gửi kèm). 

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận: Từ ngày 3/3/2023 đến hết ngày 

16/3/2023. 

Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú 

lần thứ 16 - năm 2023 đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể công 

chức, viên chức, nhân viên trong đơn vị biết (bằng hình thức niêm yết công khai, 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, gửi qua email…) và cho ý kiến 

(nếu có).  

Mọi ý kiến đóng góp hoặc phản ánh (nếu có) của các tập thể, cá nhân đề nghị 

gửi bằng văn bản về cơ quan Thường trực Hội đồng cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo 

Vĩnh Phúc) hoặc email: phongtccb@vinhphuc.edu.vn trước ngày 17/3/2023. 

Trân trọng./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c PCT UBND tỉnh- CTHĐ cấp tỉnh; 
- Các đ/c thành viên HĐ cấp tỉnh; 
- Công đoàn Giáo dục Vĩnh Phúc; 
- Các trường Cao đẳng thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các phòng thuộc Sở GDĐT; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 
- Các Phòng GDĐT huyện, thành phố; 
- Cổng TT điện tử tỉnh Vĩnh Phúc; 
- Website Sở GDĐT Vĩnh Phúc;  
- Lưu: VT, TCCB-CTTT. (VHA: 1b). 

TM. HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
 

 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT 

Nguyễn Văn Huyến 
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