
UBND THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU 

NGND, NGƯT LẦN THỨ 16 NĂM 2023 

 

Số:           /HĐXTDHNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

         Phủ Lý, ngày      tháng  12 năm 2022 

V/v thăm dò dư luận đề nghị xét tặng  

danh hiệu NGUT lần thứ 16 năm 2023 
 

   Kính gửi:    

        - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS. 
 

Thực hiện Công văn số 2593/UBND ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam về việc triển khai xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà 

giáo Ưu tú" lần thứ 16 - năm 2023; Căn cứ Công văn số 1007/SGDĐT- VP ngày 

12/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng danh hiệu 

NGND, NGƯT lần thứ 16 - năm 2023; 

Tính đến thời điểm 21/11/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ 

Lý đã nhận được 02 hồ sơ của các Hội đồng cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà 

giáo Ưu tú; 

Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo 

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

thành phố tổ chức lấy ý kiến, thăm dò dư luận theo quy định đối với 02 nhà giáo 

có tên sau: 

1. Bà Lê Thị An Bình - Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

2. Bà Phạm Thị Thanh Hương-Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Hồng Phong 

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 08/12/2022 đến hết ngày 19/12/2022. 

Các ý kiến phản hồi (nếu có) xin gửi bằng văn bản về Hội đồng cấp thành 

phố qua Phòng Giáo dục và Đào tạo- Số 136B, đường Quy Lưu, phường Minh 

Khai, Thành phố Phủ Lý hoặc email: pgdphuly@phuly.edu.vn 

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

thành phố Phủ Lý đề nghị các ông, bà Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành 

Giáo duc thành phố thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ quan, đơn vị biết và tham gia đóng góp ý kiến (theo mẫu gửi 

kèm); 100% các đơn vị gửi văn bản về Hội đồng thành phố qua Phòng Giáo dục 

và Đào tạo hoặc email: pgdphuly@phuly.edu.vn trước 17h00  ngày 19/12/2022./. 
 

Nơi nhận:                     TM. HỘI ĐỒNG 

- Như kính gửi;                  CHỦ TỊCH  

- Phòng Nội vụ; 

- Cổng TTĐT UBND thành phố; 

- Cổng TTĐT Phòng GDĐT; 

- Lưu: VT, GDĐT. 

        

 

              PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ  

                        Phạm Văn Quân 
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