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KẾ HOẠCH 

Triển khai xét tặng danh hiệu 

Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 - năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 5428/UBND-VX ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 - năm 

2023; Kế hoạch số 2283/KH-SGDĐT ngày 26/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 - 

năm 2023; UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

 - Việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) 

nhằm phát huy truyền thống của dân tộc, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các nhà giáo 

có nhiều thành tích, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo(GDĐT); 

thực sự có uy tín và tầm ảnh hưởng lớn trong Ngành và toàn xã hội. 

 - Tiếp tục khuyến khích các nhà giáo phát huy tài năng, sáng tạo vươn lên hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tấm gương sáng cho đồng nghiệp và học sinh 

noi theo, được Nhân dân tin yêu, kính phục, được xã hội ghi nhận. 

2. Yêu cầu 

Các cấp quản lý giáo dục quán triệt và phối hợp chỉ đạo, tổ chức xét tặng danh 

hiệu NGND, NGƯT đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và thời 

gian quy định; thực hiện đúng nguyên tắc: Công khai, khách quan, minh bạch, phát 

huy tinh thần dân chủ của cán bộ, giáo viên, giảng viên trong việc giới thiệu và xét 

chọn. 

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT 

- Đối tượng xét tặng theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 27/2015/NĐ-CP 

ngày 10/3/2015 của Chính phủ. 

- Tiêu chuẩn xét tặng theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Nghị định số 

27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ. 

- Trình tự tổ chức xét chọn theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 

27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ. 

- Hồ sơ xét tặng theo quy định tại Điều 17, của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP 

ngày 10/3/2015 của Chính phủ. 
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2. Qui định về thời gian  

2.1. Trước ngày 05/11/2022: Các đơn vị tổ chức quán triệt Nghị định số 

27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ và Công văn số 4732/BGDĐT-

TĐKT, ngày 23/9/2022 của Bộ GDĐT; lựa chọn các nhà giáo, cán bộ quản lý có đủ 

tiêu chuẩn, đảm bảo các điều kiện theo quy định để đề xuất giới thiệu xét tặng danh 

hiệu NGND, NGƯT.  

2.2. Trước ngày 01/12/2022:  

- Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT (sau đây gọi tắt là Hội đồng) cấp 

cơ sở tại các đơn vị (các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS, cơ quan 

phòng GDĐT, Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, Trung tâm bồi dưỡng chính trị 

cấp huyện và các cơ sở giáo dục khác) triển khai xét chọn danh hiệu NGND, NGƯT 

và hoàn thiện hồ sơ nộp về Hội đồng cấp huyện.  

2.3. Phòng GDĐT (cơ quan thường trực của Hội đồng xét chọn danh hiệu 

NGND, NGƯT cấp huyện) phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện thực 

hiện các công việc sau:  

- Trước ngày 01/01/2023: Hoàn thành việc tham mưu cho UBND huyện ban 

hành Quyết định thành lập Hội đồng xét chọn danh hiệu NGND, NGƯT cấp huyện. 

- Trước ngày 20/01/2023: Hoàn thành việc tổng hợp và thẩm định hồ sơ của 

Hội đồng các cấp gửi về Hội đồng cấp huyện. 

- Trước ngày 05/01/2023: Tham mưu họp Hội đồng xét chọn danh hiệu NGND, 

NGƯT cấp huyện. 

- Trước ngày 15/02/2023: Hoàn thiện hồ sơ, tham mưu văn bản xin ý kiến 

Thường trực Huyện ủy; trình UBND huyện phê duyệt.  

- Trước ngày 15/3/2023: Hoàn thiện hồ sơ, nộp về Sở GDĐT.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1.  Phân công nhiệm vụ 

1.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 - Làm cơ quan thường trực của Hội đồng cấp huyện. 

 - Xây dựng Kế hoạch triển khai việc xét chọn, đề nghị tặng danh hiệu NGND, 

NGƯT lần thứ 16 - năm  2023 theo thẩm quyền. Tham mưu thành lập Hội đồng xét 

chọn danh hiệu NGND, NGƯT cấp huyện để tổ chức xét chọn theo quy định.  

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt việc triển khai thực hiện Nghị 

định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh 

hiệu NGND, NGƯT (Nghị định số 27); Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT, ngày 

23/9/2022 của Bộ GDĐT về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 

16 - năm 2023 (Công văn số 4732) đến tận cán bộ, giáo viên, giảng viên và nhà giáo, 

cán bộ quản lý giáo dục có quyết định nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 

01/01/2020 cho đến thời điểm đề nghị xét tặng; đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện. 
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- Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận danh 

hiệu NGND, NGƯT của Hội đồng cấp xã, Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn, 

trình Hội đồng cấp huyện. 

- Căn cứ kết quả họp xét của Hội đồng cấp huyện tổng hợp danh sách, hoàn 

thiện hồ sơ, tham mưu văn bản xin ý kiến Thường trực Huyện ủy và gửi Hội đồng cấp 

tỉnh. 

1.2. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt việc triển khai thực hiện Nghị định số 27; 

Công văn số 4732 đến tận cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân 

dân thuộc địa phương quản lý. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xét chọn, đề nghị tặng danh hiệu 

NGND, NGƯT đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý. 

- Phối hợp với các trường trên địa bàn xã, thị trấn thành lập Hội đồng triển khai 

việc xét chọn, đề nghị tặng danh hiệu NGND, NGƯT theo quy định. 

1.3. Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS, Trung tâm GDNN-

GDTX cấp huyện, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai việc xét chọn, đề nghị tặng danh hiệu NGND, 

NGƯT lần thứ 16 - năm  2023 theo thẩm quyền. 

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt việc triển khai thực hiện Nghị định số 27; 

Công văn số 4732 đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên của đơn vị 

quản lý. 

- Thành lập Hội đồng của đơn vị, triển khai việc xét chọn, đề nghị tặng danh 

hiệu NGND, NGƯT theo quy định. 

- Hoàn thiện hồ sơ và nộp về Hội đồng cấp huyện (qua Phòng GDĐT) đúng 

quy định. 

1.4. Hội Cựu giáo chức huyện 

Chỉ đạo Hội Cựu giáo chức các địa phương phối hợp với Hội đồng cơ sở (đơn 

vị công tác của đối tượng là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có quyết định nghỉ theo 

chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2020 cho đến thời điểm đề nghị xét tặng) để 

giới thiệu các nhà giáo thuộc đối tượng được xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT theo 

quy định tại Nghị định số 27, Công văn số 4732. 

1.5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động huyện 

Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc có chức năng giảng dạy, đào tạo và 

quản lý giảng dạy, đào tạo tổ chức tốt việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT theo 

quy định. 

1.6. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện 

- Chỉ đạo tuyên truyền các nội dung của Nghị định số 27; Công văn số 4732. 

Chú trọng, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình thủ tục 

và nguyên tắc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT trên các phương tiện thông tin đại 
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chúng. 

- Tăng cường các bài viết về hoạt động xét tặng NGND, NGƯT và gương sáng 

các nhà giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 2. Kinh phí thực hiện 

 Kinh phí triển khai Kế hoạch xét tặng và tiền thưởng danh hiệu NGND, NGƯT 

được thực hiện theo Điều 7, của Nghị định số 27.  

 Trên đây là kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16-

năm 2023. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các 

đơn vị liên hệ về UBND huyện (qua Phòng GDĐT) để được hướng dẫn kịp thời; 

trường hợp vượt thẩm quyền, UBND huyện tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Sở GD-ĐT Hà Tĩnh 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP HU, Ban Tuyên giáo HU; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- HĐ TĐ-KT huyện, LĐLĐ huyện; 

- Hội khuyến học – Cựu giáo chức huyện; 

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; 

- Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường học trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, GDĐT.              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Phạm Văn Thắng 
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