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V/v Xét tặng danh hiệu
NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023

        

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

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015 của Chính phủ 
về việc xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" và Công văn 
số 2672/SGDĐT-VP ngày 08/12/2022 của Sở GDĐT Quảng Nam về việc triển 
khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023; Phòng GDĐT Đại 
Lộc đề nghị Hiệu trưởng các trường học khẩn trương triển khai thực hiện một 
số yêu cầu sau:

1. Triển khai nội dung Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015 của 
Chính phủ về việc xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" 
đến toàn thể nhà giáo trong đơn vị (bao gồm cả nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 
dục có quyết định nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội thuộc đơn vị từ tháng 
01 năm 2020 đến thời điểm xét tặng NGND, NGƯT năm 2023) để nắm rõ các 
tiêu chuẩn, đối tượng và quy trình xét chọn.

2. Các trường học, nếu có nhà giáo, CBQL giáo dục đủ tiêu chuẩn quy 
định tại Điều 8, Điều 9 của Nghị định số 27 thì Hiệu trưởng ra quyết định thành 
lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” cấp cơ 
sở; Phân công trách nhiệm và tổ chức cho Hội đồng làm việc theo quy định tại 
Điều 11, Điều 12 của Nghị định số 27; tiến hành các bước xét tặng theo quy 
định tại Điều 16; hoàn thiện hồ sơ gửi lên Hội đồng cấp trên theo quy định tại 
Điều 17 của Nghị định số 27.

3. Thời gian nộp hồ sơ:
Các trường học sau khi thực hiện quy trình xét tặng, lập hồ sơ đầy đủ và 

gửi về Phòng GDĐT  trước ngày 19/12/2022. Mọi chậm trễ hoặc hồ sơ không 
đúng quy định đều không được giải quyết.

4. Quy định hồ sơ: 
- Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT được quy định tại 

khoản 1, 2 Điều 17 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính 
phủ.

- Nộp về Phòng GDĐT (Đ/c Ngô Văn Phú nhận) 04 bộ hồ sơ  (03 bộ gửi 
lên cấp trên và 01 bộ lưu tại Phòng). 



Trên đây là hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 
2023, yêu cầu Hiệu trưởng các trường học triển khai thực hiện. Trong quá trình 
triển khai thực hiện, nếu có những vướng mắc, xin liên hệ qua các số điện thoại: 
0982.663678 (Đ/c Phú) để trao đổi, giải quyết./.

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

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao



(Trích) NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGUT

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bao gồm:
a) Giáo viên, giảng viên (sau đây 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 Điều 49, Điều 61, Điều 62, Điều 
63, Điều 64 và Điều 69 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 
dục (sau đây 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 này; 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 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 (sau đây gọi chung là Bộ); nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục 
được điều động, bổ nhiệm làm cán bộ công đoàn giáo dục (sau đây gọi chung là 
cán bộ quản lý giáo dục);

c) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội 
giữa hai lần xét tặng liền kề với năm xét tặng;

d) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội 
tiếp tục giảng dạy, quản lý cơ hữu tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

2. Tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động xét tặng danh hiệu “Nhà giáo 
Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng
1. Bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, dân chủ, tự nguyện trong việc 

xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.
2. Việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” phải 

chú trọng tới nhà giáo trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy; nhà giáo là nữ; nhà giáo 
công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều 9. Tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”
Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng cho các đối tượng quy định tại 

Khoản 1 Điều 2 Nghị định này và đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:



1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ 
trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của 
cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương 
sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong 
ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu 
trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh 
giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.

3. Đã 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 07 lần được 
tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 07 lần được tặng 
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, 
trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng; 01 lần được tặng danh hiệu Chiến 
sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, 
bộ; 01 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ.

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính 
sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 
Đã 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 05 lần được tặng 
danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến 
sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề 
nghị xét tặng.

4. Tài năng sư phạm, sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được quy 
định cụ thể với từng đối tượng như sau:

a) Giáo viên mầm non:
Đảm bảo chất lượng và hiệu quả nuôi dạy trẻ; chăm sóc, giáo dục trẻ đạt 

chất lượng cao, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; có thành tích xuất sắc trong công 
tác phổ cập, góp phần thu hút trẻ đến trường; thực hiện xuất sắc mục tiêu, yêu 
cầu của ngành học giáo dục mầm non; hướng dẫn, vận động được nhiều cha mẹ 
các cháu nuôi dưỡng, chăm sóc con theo phương pháp khoa học; được cha mẹ 
các cháu tín nhiệm; giúp đỡ được 02 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp 
huyện trở lên;

Chủ trì 02 sáng kiến về đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ đã 
được áp dụng có hiệu quả cao trong trường, được hội đồng sáng kiến cấp huyện 
nghiệm thu.

b) Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở:
Có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học, trung học 

cơ sở; giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng 
lực, tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong học tập; giúp đỡ được 
02 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên;



Chủ trì 02 sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh đã 
được áp dụng có hiệu quả cao trong trường, được hội đồng sáng kiến cấp huyện 
nghiệm thu.

c) Giáo viên trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung tâm hỗ trợ 
giáo dục hòa nhập, trường giáo dưỡng:

Giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng 
lực, tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của người học; giúp đỡ được 02 giáo viên 
trở thành giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên;

Chủ trì 02 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng 
hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học 
cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu.

d) Giáo viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp và trung cấp:
Giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; có nhiều đóng góp 

trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học; có ít nhất 05 
học sinh giỏi về lý thuyết và kỹ năng thực hành; giúp đỡ được 02 giáo viên có 
trình độ nghiệp vụ và tay nghề giỏi cấp trường trở lên;

Chủ trì 02 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng 
hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học 
cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu.

đ) Giáo viên trường chính trị tỉnh, cơ sở bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 
chức của các Bộ:

Giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong việc đổi 
mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo 
dục và hiệu quả đào tạo; giúp đỡ được 02 giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên;

Chủ trì 02 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng 
có hiệu quả trong giảng dạy, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp 
tỉnh, bộ nghiệm thu; biên soạn 02 tập bài giảng được hội đồng khoa học cấp 
trường nghiệm thu đưa vào giảng dạy.

e) Giảng viên các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trình độ cao 
đẳng:

Giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, học viên đổi mới phương pháp học tập, 
nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập đạt chất lượng và hiệu quả cao; có 
nhiều đóng góp trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy 
học;

Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 
02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội 
đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực 
tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; chủ biên 01 giáo trình hoặc tham gia biên soạn 
02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng dạy, hoặc tác giả của 01 sách 
chuyên khảo hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo; tác giả chính 05 bài báo 



khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc 
quốc tế;

Giảng viên các đại học, trường đại học, học viện, viện khoa học có đào tạo 
trình độ tiến sĩ đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điểm này và hướng dẫn chính 02 
nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hoặc hướng dẫn 05 học viên 
cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội 
trú.

g) Cán bộ quản lý giáo dục:
Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 

02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội 
đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực 
tiễn đem lại hiệu quả thiết thực hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm 
pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm 
quyền; tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học 
chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

Đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo 
dục thường xuyên, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường giáo dưỡng, 
công chức công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, 
công chức làm công tác chuyên trách quản lý dạy nghề Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì 03 sáng kiến 
đã được áp dụng có hiệu quả trong quản lý, giảng dạy, giáo dục, được hội đồng 
sáng kiến của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu.

Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn quy định tại 
Điểm này và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao động 
xuất sắc 02 năm liền kề năm đề nghị xét tặng.

h) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế 
- xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách 
như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

Nhà giáo đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục của đơn vị; 
có tinh thần khắc phục khó khăn xây dựng trường lớp, vận động được nhiều học 
sinh đến trường; chăm lo, giúp đỡ học sinh trong học tập; chủ trì 02 sáng kiến 
được áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, giáo dục trong nhà trường; giúp đỡ được 
02 giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên;

Cán bộ quản lý giáo dục đi đầu trong đổi mới quản lý giáo dục ở địa 
phương; có tinh thần khắc phục khó khăn xây dựng trường lớp, vận động được 
nhiều học sinh đến trường; có 02 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn đem 
lại hiệu quả thiết thực, được hội đồng sáng kiến của cơ quan quản lý cấp trên 
trực tiếp nghiệm thu;

Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn quy định đối 
với cán bộ quản lý giáo dục tại Điểm này và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt 
danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm liền kề năm đề nghị xét tặng.



5. Nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên. 
Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, 
trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.
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