
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 392/PGDĐT-VP Đại Lộc, ngày 19 tháng 12 năm 2022 

V/v lấy ý kiến đề nghị 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 Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ GDĐT 

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 đã có Công văn số 377/PGDĐT-VP ngày 08/12/2022, về việc thông báo và 

hướng dẫn thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 

gửi đến các trường học. Đến nay đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các Hội đồng cơ 

sở tổng cộng gồm 03 hồ sơ (trong đó: Đề nghị xét tặng NGND: 0 người; đề nghị 

xét tặng NGƯT: 03 người). 

Nay Phòng GDĐT Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các trường học tổ chức lấy 

ý kiến của CBGVNV về việc đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGUT lần thứ 16 

năm 2023 cụ thể như sau: 

1. Số lượng nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT: 03 người; 

              (Theo danh sách và tóm tắt thành tích đính kèm) 

2. Hình thức lấy ý kiến:  

a) Lấy ý kiến: Nhà trường chuyển thông tin của các nhà giáo được tổ chức 

lấy ý kiến đến toàn thể CBGVNV trong nhà trường và tổng hợp kết quả nội dung 

phản ảnh của CBGVNV gửi về Phòng GDĐT bằng 2 hình thức: 

+ Bằng văn bản (Đ/c Phú nhận) 

+ Bằng gửi file dữ liệu qua kênh điều hành mục BÁO CÁO (Đ/c Phú nhận). 

b) Thư phản ảnh: Những cá nhân, tập thể có nội dung cần phản ảnh riêng thì  

gửi thư về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Trưởng phòng GDĐT Đại Lộc, Số 

167 Nguyễn Tất Thành, TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam hoặc gửi qua email: 

thanhvan7781@gmail.com, hoặc trao đổi qua điện thoại 0903.554047. 

3. Nội dung lấy ý kiến: Theo Điều 9 (đối với NGƯT) của Nghị định 

27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ (Đính kèm Trích Điều 9). 

4. Thời hạn lấy ý kiến: Các ý kiến phản hồi về Phòng GDĐT chậm nhất 

đến 8h00 ngày 26/12/2022. 

Nhận được Công văn này yêu cầu Hiệu trưởng các trường học triển khai 

thực hiện nghiêm túc và đúng thời hạn quy định./. 

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

- Lưu: VT. 
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*Hồ sơ đính kèm CV này gồm: 

1. Danh sách được đề nghị xét tặng DH NGUT. 

2. 03 bản tóm tắt thành tích của các đối tượng được xét đề nghị 

3. Trích Điều 9 NĐ 27 của Chính phủ 

 

 

 

I. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG NGƯT LẦN THỨ 16 NĂM 2023 

1. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” 

TT 

Học hàm, 

học vị 

hoặc 

ông/bà 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Bà Trà Thị Cơ Hiệu trưởng Trường MG Đại Lãnh 

2 Ông Phan Văn Anh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi 

3 Ông Nguyễn Cao Văn Giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu 

 

 

 

III. TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁC CÁ NHÂN  

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO  ƯU TÚ 

 

1. Bà Trà Thị Cơ – Hiệu trưởng Trường MG Đại Lãnh 

 

1. Họ và tên (3): BÀ: TRÀ THỊ CƠ 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 17/07/1970 

3. Nguyên quán: Thôn Tân An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, 

tỉnh Quảng Nam 

4. Nơi công tác: Trường mẫu giáo Đại Lãnh 

5. Chức vụ hiện tại (4): Hiệu trưởng 

6. Trình độ đào tạo (5): Đại học Sư phạm mầm non 

7. Năm được phong tặng danh hiệu NGƯT (6): chưa 

8. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 31 năm 3 tháng 

9. Số năm trực tiếp giảng dạy: 16 năm 

10. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi: 22; 02 CSTĐ 

tỉnh vào năm 2014 và năm 2020. 

11. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 01 Bằng khen cấp tỉnh (2016)  

12. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 06 đạt cấp huyện 

13. Sáng kiến, đề tài NCKH (7): 03 sáng kiến cấp tỉnh năm 2011, năm 2014, 2019 

14. Sách, giáo trình, tài liệu (8): không 

15. Bài báo khoa học (9): không 



16. Đào tạo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, nghiên cứu sinh: 

không 

17. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: không 

18. Tập thể lao động xuất sắc (10): 01 năm liền kề 

19. Thành tích nổi bật khác:  

- Ban thường vụ liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam công nhận“ Giỏi việc nước, 

đảm việc nhà “ cấp tỉnh” (1995-1999 và 2010-2014) 

- Ban thường vụ Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam công nhận“ Giỏi 

việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn (2005-2007; 2005-2009; 2010-2015) 

- Ban chấp hành Công đoàn giáo dục –Liên đoàn lao động huyện Đại Lộc , Đạt 

danh hiệu“ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn ( 2010-2012; 2010-2014; 

2015-2017) 

- BCH Đảng bộ Huyện Đại Lộc tặng giấy khen Đạt tiêu chuẩn “Đảng viên đủ tư 

cách,hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (2011-2012; 2011-2016). 

- BCH Đảng bộ xã Đại Hưng tặng giấy khen “Đã có thành tích tiêu biểu trong học 

tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 05 năm” (2011-2015). 

- 03 Giấy khen Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam (2015,2019,2020) 

- 02 Giấy khen Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc ( 2014, 2021). 

- Giấy khen BCH Đảng bộ xã Đại Lãnh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị (giai đoạn 2016-2021). 

- 04 lần xây dựng và hoàn thành công tác Trường Chuẩn Quốc gia - KĐCL 
20. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp: 

- Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 31/31 phiếu, đạt tỷ lệ 100% 

- Số phiếu tín nhiệm của Hội đồng cấp cơ sở:  11/11, đạt tỷ lệ 100% 

 

 

2. Ông Nguyễn Cao Văn – Giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu 

1. Họ và tên: Ông NGUYỄN CAO VĂN  
2. Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1968 
3. Nguyên quán: Xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 
4. Nơi công tác: Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Đại Lộc, tỉnh 
Quảng Nam. 
5. Chức vụ hiện tại: Giáo viên.  
6. Trình độ đào tạo: Đại học.   

7. Năm được phong tặng danh hiệu NGƯT: Không 
8. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 31 năm  

9. Số năm trực tiếp giảng dạy: 31 năm  
10. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi: 19  
11. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên:  05 
12. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 04 giáo viên 
13. Sáng kiến, đề tài NCKH: 10 (Cấp tỉnh: 03 vào năm 2004, 2013, 2022)  
14. Sách, giáo trình, tài liệu: Không 
15. Bài báo khoa học: Không 
16. Đào tạo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú: Không. 
17. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: Giải Nhất đồng đội cấp tỉnh 



18. Tập thể lao động xuất sắc: Năm học 2019-2020 
19. Thành tích nổi bật khác:  
- Bản thân luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học; tham gia xây dựng nhiều phần mềm và tiện ích ứng dụng có hiệu quả trong 
công tác quản lý và dạy học như: Sổ điểm điện tử, quản lý thời khóa biểu, phần 
mềm Phổ cập giáo dục, xét tốt nghiệp, … và được UBND huyện tặng giấy khen có 
thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, là điển hình 
tiên tiến xuất sắc 5 năm Phong trào thi đua. 

- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi huyện luôn đạt hiệu quả cao, đội ngũ học 
sinh giỏi Tin học luôn đạt vị thứ Nhất, Nhì cấp tỉnh (Giải Nhì năm 2014, 2015; giải 
Nhất năm 2016,…); tham gia tích cực các hội thi do ngành tổ chức và luôn đạt giải 
cao: Giải Nhất cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning, Giải Nhì cuộc thi nghiên 
cứu Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học, Giáo viên dạy giỏi, … 

- Tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý chuyên môn của trường 
và của ngành; hoàn thành tốt việc tiếp cận và tập huấn cho đội ngũ cấp huyện, tỉnh 
về đổi mới phương pháp giảng dạy; thay sách giáo khoa; ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý và dạy học; … ; được Sở GDĐT Quảng Nam tặng Giấy 
khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các năm: 2012, 2014, 2015, 2016, 
2018, 2019, 2020, 2022; được UBND tỉnh tặng Bằng khen Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ trong các năm: 2010, 2013; 2021. 

- Với sự nỗ lực không ngừng, luôn học hỏi và cầu tiến, tận tâm, tận lực với 
nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu nên đã được Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam Vinh 
danh Nhà giáo “Đã có đóng góp tích cực vào phong trào Đổi mới sáng tạo trong 
quản lý và dạy học”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng Huy hiệu “Vì sự 
nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh quảng Nam” và Bằng khen “Đã có thành tích 
xuất sắc tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW”; được Bộ GDĐT 
tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo 
trong dạy và học” và được Thủ Tưởng chính phủ tăng Bằng khen “Đã có thành 
tích xuất sắc trong công tác GDĐT từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-
2021” . 

20. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp: 

- Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 35/35 phiếu, đạt tỷ lệ 100% 

- Số phiếu tín nhiệm của Hội đồng cấp cơ sở:  11/11, đạt tỷ lệ 100% 

 
 
 

3. Ông Phan Văn Anh – Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi 

 

          1. Họ và tên: PHAN VĂN ANH 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 03/03/1972 

3. Nguyên quán: Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam. 

4. Nơi công tác: Trường THCS Nguyễn Trãi 

5. Chức vụ hiện tại (4): Giáo viên, Tổ trưởng 

chuyên môn 

6. Trình độ đào tạo (5): Đại học sư phạm  

7. Năm được phong tặng danh hiệu NGƯT (6): 



Không 

8. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 29 năm 

9. Số năm trực tiếp giảng dạy: 29 năm 

10. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua: 20 lần ( 03 CSTĐ cấp tỉnh) 

11. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 03 lần 

12. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 05 giáo viên 

13. Sáng kiến, đề tài NCKH (7): 06 SKKN cấp tỉnh. 

14. Sách, giáo trình, tài liệu (8): 

15. Bài báo khoa học (9): 

16. Đào tạo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, nghiên cứu 

sinh: Không 

17. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: Không 

18. Tập thể lao động xuất sắc (10): Không 

19. Thành tích nổi bật khác:  - Kỷ niệm chương “VÌ THẾ HỆ TRẺ” –Năm 

2011 do Trung ương Đoàn tặng; Kỷ niệm chương “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC” 

–Năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  tặng; 03 lần được UBND tỉnh 

Quảng Nam tặng Bằng khen;- Công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 

2017-2018. 

20. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp (11):  

- Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 57/60 phiếu, đạt tỷ lệ 95% 

- Số phiếu tín nhiệm của Hội đồng cấp cơ sở:  19/19, đạt tỷ lệ 100% 

 

II. Trích Điều 9 của Nghị định 27/2015-NĐ-CP 

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. 

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. 

 

 


