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    Kính gửi: Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh. 

  

 Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015 của Chính phủ 

về việc Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” 

(gọi tắt là Nghị định 27); 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 Nhà giáo Nhân 

dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) lần thứ 16 năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, 

“Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 (Gọi tắt là Hội đồng xét tặng). Thông 

báo số 585/TB-HĐXT NGND-NGƯT ngày 14/3/2023 của xét tặng danh hiệu 

“Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” tỉnh Bình Thuận về việc thăm dò dư 

luận đối với nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 

16 năm 2023. 

Sau thời gian tổ chức triển khai Nghị định số 27 và các văn bản hướng 

dẫn xét tặng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đến nay Hội 

đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” tỉnh Bình 

Thuận đã tiếp nhận 15 hồ sơ. Để đảm bảo tính khách quan, dân chủ và minh 

bạch theo qui định, xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” 

tỉnh Bình Thuận công bố danh sách các nhà giáo và tổ chức lấy ý kiến của các 

đơn vị và đăng tải danh sách đề nghị xét trên các Trang Thông tin điện tử. 

Thời gian tổ chức thăm dò lấy ý kiến dư luận và đăng thông tin trên Trang 

thông tin điện tử: từ ngày ký thông báo đến 16h30’ ngày 27/3/2023. 

Kính đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tỉnh đăng Thông báo số 

585/TB-HĐXT NGND-NGƯT ngày 14/3/2023 của xét tặng danh hiệu “Nhà 

giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” tỉnh Bình Thuận về việc thăm dò dư luận đối 

với nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 

2023 lên Trang thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến phản hồi trong toàn tỉnh. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Đ/c Nguyễn Minh – PCT UBND tỉnh; 
- Ban TĐ-KT tỉnh; 

- Thành viên HĐ xét tặng NGND, NGƯT; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Công đoàn GD tỉnh; 

- Phòng CN, NV Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP (Nhật 01 bản). 
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