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QUYẾT ĐỊNH 

Về viêc̣ công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Nhà giáo Ưu tú” đối với ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ 16 năm 2023 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU  

NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 16 NĂM 2023 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính 

phủ Quy định về xét tăng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; 

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 NGND, NGƯT lần thứ 16 

năm 2023; 

Căn cứ Công văn số 2695/SGDĐT-VP ngày 07/11/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc Hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 

năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện Hàm Tân về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo 

Ưu tú” đối với ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ 16 năm 2023; 

Xét đề nghị của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” đối với 

ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ 16 năm 2023. 

                                              QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo 

Ưu tú” đối với ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ 16 năm 2023 gồm các ông (bà) 

có tên trong danh sách kèm theo. 

Thời gian công khai: 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định. 

Địa chỉ công khai:  

- Niêm yết tại UBND huyện Hàm Tân;  
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- Đăng trên Trang thông tin điện tử huyện Hàm Tân:  

https://hamtan.binhthuan.gov.vn;  

- Gửi vào hộp thư điện tử các trường học thuộc huyện bằng địa chỉ email 

của phòng Giáo dục và Đào tạo (pgdhamtan.binhthuan@moet.edu.vn). 

Điều 2. Thư ký có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp ý kiến phản ánh, báo cáo 

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 của ngành 

Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Tân theo quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trang thông tin điện 

tử huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng xét tặng danh hiệu 

“Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023, các cơ quan liên quan căn cứ quyết định 

thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, HĐ. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                                                                                             Nguyễn Thành Nam 
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DANH SÁCH 

Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu“Nhà giáo Ưu tú”  

đối với ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ 16 năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số   01 /QĐ-HĐXT ngày   06 /01/2023 của Chủ tịch Hội 

đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú” đối với ngành Giáo dục và Đào tạo  

lần thứ 16 năm 2023 

 

 

 

STT Họ và tên Chức vụ Danh hiệu đề nghị xét tặng 

 

1 Nguyễn Thị Gái Giáo viên kiêm Chủ 

tịch CĐCS Trường 

Tiểu học Tân Phúc 1, 

huyện Hàm Tân, tỉnh 

Bình Thuận 

 

Nhà giáo ưu tú 

 

Danh sách có 01 người./. 
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