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#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
Vv đề cử Nhà giáo tiêu biểu có hoàn 

cảnh khó khăn  

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 07/10/2022 của UBND 
huyện Đại Lộc về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 
Nam (20/11/1982-20/11/2022); Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 07/10/2022 
của UBND huyện Đại Lộc về tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 
Nam và tuyên dương khen thưởng năm học 2021-2022; Phòng GDĐT yêu cầu 
Hiệu trưởng các trường học tổ chức xét chọn và đề cử Nhà giáo tiêu biểu có 
hoàn cảnh khó khăn để Lãnh đạo huyện thăm hỏi, tặng quà nhân kỷ niệm 40 
năm ngày Nhà giáo Việt Nam theo các yêu cầu sau:

1. Đối tượng
Cán bộ quản lý và giáo viên đã nghỉ hưu hoặc đang công tác tại các 

trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện Đại Lộc (sau đây 
gọi chung là Nhà giáo).

2. Số lượng
Mỗi đơn vị xã, thị trấn xét chọn và đề cử 01 Nhà giáo tiêu biểu có hoàn 

cảnh khó khăn đang công tác hoặc đã nghỉ hưu của đơn vị mình, đang sinh sống 
trên địa bàn huyện Đại Lộc để Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà. Giao Hiệu 
trưởng trường THCS chủ trì phối hợp với Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, 
TH&THCS tổ chức xét chọn và đề cử.

3. Nguyên tắc xét chọn và đề cử
a) Bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ và tự nguyện trong việc đề cử, 

bình chọn.
b) Tôn vinh các nhà giáo tâm huyết với nghề, có nhiều đổi mới, sáng tạo 

trong giảng dạy, hoạt động giáo dục được đồng nghiệp, người học tín nhiệm. Ưu 
tiên đề cử các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn.

4. Tiêu chuẩn xét chọn và đề cử
a) Có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, mẫu 

mực; chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị và tại địa phương nơi cư trú.

b) Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và trong cuộc sống, được 
đồng nghiệp, người học tín nhiệm; chủ động sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn, trong quá trình công tác luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao và hiện nay đang gặp khó khăn đặc biệt trong cuộc sống.
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- Danh sách đề cử nộp về Phòng GDĐT bằng file dữ liệu gửi qua kênh 
điều hành (hoặc qua Zalo) Đ/c Huỳnh Thị Phương Thanh nhận.

- Thời gian nộp danh sách đề cử về Phòng GDĐT: Ngày 26/10/2022. Sau 
thời hạn này đơn vị nào không gửi nộp thì xem như không đề cử.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học triển khai thực hiện 
nghiêm túc nội dung công văn này./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- Lưu: VT.

 #ChuKyLanhDao
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