
UBND THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU

NGƯT LẦN THỨ 16 NĂM 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /HĐXTDHNG-TB Phủ Lý, ngày        tháng 11 năm 2022
V/v thông báo danh sách đề nghị xét tặng

danh hiệu NGƯT lần thứ 16, năm 2022

THÔNG BÁO

Danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý ngành Giáo dục

đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 16, năm 2022

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định

về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú";

Căn cứ 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;

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ của Tổ thư ký giúp việc Hội đồng;

Xét đề nghị của Hội đồng xét tặng "Nhà giáo Ưu tú" của các Hội đồng cơ sở lần

thứ 16 năm 2023 thuộc ngành Giáo dục thành phố Phủ Lý;

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm

2023 thành phố Phủ Lý thông báo danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý ngành Giáo dục

được giới thiệu, đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" như sau (danh sách xếp

theo vần A, B, C):

TT  Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

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

Ý kiến về các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" (nếu

có) gửi bằng văn bản về Tổ thư ký giúp việc Hội đồng cấp thành phố theo địa chỉ

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý - Số 136B, đường Quy Lưu, phường

Minh Khai, Thành phố Phủ Lý hoặc qua hòm thư: pgdphuly@phuly.edu.vn trước

ngày 28/11/2022./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;

- Các Phòng: GDĐT, NV;

- Công thông tin điện tử UBND thành phố;

- Công thông tin điện tử Phòng GDĐT;

- Các trường MN, Tiểu học, THCS;

- Lưu: VT.
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