
UBND THỊ XÃ DUYÊN HẢI 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:        / PGDĐT 

V/v tổ chức thăm dò dư luận 
 đối với cá nhân đề nghị xét tặng  

danh hiệu NGƯT lần thư 16- năm 2023. 

TX Duyên Hải, ngày 17  tháng 01 năm 2023 

   Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. 

Căn cứ: 

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

quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; 

- 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 NGND-NGUT lần thứ 16 năm 2023; 

Công văn số 1889/SGDĐT ngày 13/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà 

Vinh về triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 

16 năm 2023; 

- Công văn số 2967/UBND-VX ngày 13/10/2022 của Uỷ ban nhân dân thị 

xã Duyên Hải về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo 

Ưu tú lần thứ 16 năm 2023; Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của 

Uỷ ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu 

“Nhà giáo ưu tú” thị xã Duyên Hải năm 2023; 

Theo hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 16 năm 2023 của 08 

cá nhân ở 05 trường học (có danh sách đính kèm). 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Duyên Hải tiếp tục giới thiệu, lấy phiếu 

tín nhiệm trong ngành và đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Thông báo đến tập thể sư phạm trường về danh sách tóm tắt thành tích 

của các giáo viên đề nghị xét tặng bằng nhiều hình thức: triển khai trực tiếp, niêm 

yết công khai, tra cứu trên cổng thông tin điện tử của thị xã,...  

2. Tổ chức thăm dò dư luận  trong viên chức qua hình thức bỏ phiếu kín tại 

đơn vị , gửi báo cáo kết quả về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/01/2023 

để tổng hợp trình Hội đồng xét cấp thị xã. 

Lưu ý: Gửi biên bản kiểm phiếu thăm dò về phòng Giáo dục và Đào tạo 

(Cô Diệu); Lưu tại đơn vị biên bản kiểm phiếu và các phiếu thăm dò (có đóng dấu 

của trường). 

Nhận được công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                           TRƯỞNG PHÒNG 
- Như kính gửi;                     

- Lưu VT; TĐKT. 
 

 
                                                                         Khưu Thị Lệ Nghĩa 



TỔNG HỢP TÓM TẮT THÀNH TÍCH  

CÁC  CÁ NHÂN NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “ NHÀ GIÁO ƯU TÚ” Năm 2023 
 

Stt 
Họ  

và tên 

Năm sinh Năm 

vào 

ngành 

Chức 

vụ/ 

chức 

danh 

Đơn vị  

công tác Tóm tắt thành tích 

 Nam N   Nữ 

1 Võ 

Thị 

Giao 

Chi 

 1974 1995 Giáo  

viên 

Trường 

TH 

Lê     

Văn 

Tám 

Tiêu chuẩn 1: Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ 

trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nghiêm chỉnh chấp 

hành các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và các quy định của địa phương nơi cư 

trú. Có phẩm chất đạo đức chuẩn mực, là giáo viên tiêu biểu trong cấp học Tiểu học 

của thị xã Duyên Hải; tín nhiệm quần chúng tại đơn vị 24/24 đạt tỷ lệ 100%, Hội đồng 

cấp cơ sở 11/11 đạt tỷ lệ 100%. 

Tiêu chuẩn 2: Đã có 10 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 lần đạt 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 02 lần giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 01 lần giáo viên 

dạy giỏi Tiêu biểu Tiểu học cấp quốc gia; Chủ trì 8 sáng kiến đã được áp dụng có hiệu 

quả trong công tác giảng dạy được hội đồng sáng kiến của cơ quan quản lý cấp trên 

trực tiếp nghiệm thu, các sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết 

thực; có 06 bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chủ tịch UBND tỉnh; 01 

Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 

2011-2012 và 2012-2013; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích 

trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2014-2015 đến 2018-2019. 
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Tiêu chuẩn 3:  Có 27 năm công tác tại trường Tiểu học Lê Văn Tám (Tiểu học 

Long Toàn B cũ) thị xã Duyên Hải, nhà giáo đã không ngừng cố gắng vươn lên thực 

hiện tốt hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được, luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, 

trong giảng dạy luôn đạt hiệu quả cao. Tham gia nhiều hội thi cấp tỉnh và đạt giải: thi 

“Viết chữ đẹp”; thi “Đồ dùng dạy học”; thi “Thiết kế bài giảng E-learning” và “Hội 

thi Tiết đọc Thư viện” đạt cấp khu vực; Bồi dưỡng 02 học sinh đạt giải cấp tỉnh và 

hướng dẫn học sinh tham gia thi “Sáng tạo Khoa học kỹ thuật” cấp tỉnh đạt giải 

Khuyến khích, có 6 học sinh đạt giải cấp huyện, thị xã. Hỗ trợ, giúp đỡ 3 giáo viên thi 

giáo viên giỏi đạt cấp thị xã, cấp tỉnh và cấp khu vực. 

Tiêu chuẩn 4: Có 27 năm công tác trong ngành giáo dục và trực tiếp giảng dạy.  

  2 
Nguyễn     

Minh 

Thương 

1985  2007 Giáo 

viên 

Trường 

TH 

Võ 

Thị Quí 

          Tiêu chuẩn 1: Có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, là 

giáo viên tiêu biểu trong cấp học Tiểu học của thị xã Duyên Hải; tín nhiệm của quần 

chúng tại đơn vị 19/20 đạt tỉ lệ 95% và Hội đồng cấp cơ sở 10/11 đạt tỉ lệ 90,9%. 

         Tiêu chuẩn 2: Đã có 7 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có năm 

học 2021 - 2022; 01 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 01 lần đạt giáo viên Tổng phụ 

trách Đội giỏi cấp huyện; 01 lần đạt giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh; Chủ 

trì 06 sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy được hội đồng 

sáng kiến của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu, các sáng kiến được ứng 

dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; đã có 05 bằng khen Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ của chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2016-2017 đến 

2020-2021. 



3 
 

         Tiêu chuẩn 3: Có 15 năm công tác tại trường Tiểu học Võ Thị Quí (trường Tiểu 

học Long Toàn A cũ), luôn phối hợp tốt với các bộ phận trong nhà trường, thường 

xuyên giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; bản thân đã không ngừng cố gắng 

vươn lên, luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, giảng dạy nhiệt tình, thành xuất sắc mọi 

nhiệm vụ được giao, trong giảng dạy luôn đạt hiệu quả cao; bồi dưỡng 35 học sinh đạt 

giải ba Hội thi nghi thức đội cấp thị xã, 02 học sinh đạt giải nhất Hội khỏe Phù Đổng 

cấp thị xã; 01 học sinh đạt giải khuyến khích kể chuyện sách cấp thị xã, 01 học sinh 

đạt giải khuyến khích vẽ tranh cấp tỉnh; giúp đỡ 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi 

cấp thị xã.         

         Tiêu chuẩn 4: Có 15 năm công tác trong ngành giáo dục và trực tiếp giảng dạy.  

3 
Đỗ 

Thị 

Quyên 

 1981 2004 Giáo          

viên 

Trường 

TH 

Võ 

Thị    

Sáu 

          Tiêu chuẩn 1: Có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, là 

giáo viên cấp Tiểu học tiêu biểu của thị xã Duyên Hải; tín nhiệm quần chúng tại đơn 

vị 26/26 đạt tỉ lệ 100% và Hội đồng cấp cơ sở 11/11 đạt tỉ lệ 100%. 

            Tiêu chuẩn 2: Đã có 07 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, trong đó có 

năm học 2021-2022 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 lần giáo viên giỏi cấp 

tỉnh; Chủ trì 07 sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy được 

hội đồng sáng kiến của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu, các sáng kiến 

được ứng dụng vào thực tiễn và đem lại hiệu quả thiết thực; Đã có 03 bằng khen hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng; 01 bằng khen đã có 

thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2015-2016 đến năm học 

2019-2020 của Thủ tướng chính phủ tặng. 

             Tiêu chuẩn 3: Có 18 năm công tác tại các trường Tiểu học Thạnh Hòa Sơn 

A thuộc huyện Cầu Ngang và trường Tiểu học Võ Thị Sáu (trường Tiểu học Trường 
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Long Hòa B cũ) thuộc Thị Xã Duyên Hải, nhà giáo đã không ngừng cố gắng vươn lên 

thực hiện tốt hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn tâm huyết, tận tụy với 

nghề, trong giảng dạy luôn đạt hiệu quả cao; giúp đỡ 2 giáo viên dạy giỏi cấp thị xã 

và cấp tỉnh. Bồi dưỡng 5 học sinh đạt giải cấp thị xã; 3 học sinh đạt giải cấp tỉnh. 

            Tiêu chuẩn 4: Có 18 năm công tác trong ngành giáo dục và trực tiếp giảng 

dạy. 

4 
Hồ 

Thị 

Phương 

Thảo 

 1979 2001 Giáo 

viên 

Trường 

THCS 

Nguyễn 

Đáng 

           Tiêu chuẩn 1: Luôn trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa, 

chấp hành tốt Chủ trương, Đường lối của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà 

nước, của ngành. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tín nhiệm của quần chúng tại 

đơn vị đạt 29/34 đạt 85,3 %.và hội đồng cấp cơ sở 11/11 đạt 100%.  

           Tiêu chuẩn 2: Đã có 07 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 01 lần đạt 

danh hiệu chiến sĩ thi đua tỉnh; 01 lần giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; Chủ trì 04 sáng kiến 

đã được áp dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy được hội đồng sáng kiến của 

cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu, các sáng kiến được ứng dụng vào thực 

tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; đã có 04 bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

của chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 

            Tiêu chuẩn 3: Có 21 năm công tác tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Đáng 

(THCS Long Hữu cũ) thị xã Duyên Hải, nhà giáo đã không ngừng cố gắng vươn lên 

thực hiện tốt hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trong giảng dạy luôn đạt 

hiệu quả cao, có 09 học sinh giỏi cấp tỉnh (trong đó có 03 giải ba, 06 giải khuyến 

khích), học sinh giỏi cấp huyện, thị xã có 26 học sinh (trong đó 02 giải nhất, 03 giải 

nhì, 02 giải ba, 19 giải khuyến khích); giúp đỡ 04 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp 

thị xã. 
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         Tiêu chuẩn 4:  Có 21 năm công tác trong ngành giáo dục và trực tiếp giảng 

dạy. 

5 
Võ 

Minh 

Thuận 

1978  2000 Giáo 

viên 

Trường 

THCS 

Nguyễn 

Đáng 

          Tiêu chuẩn 1: Có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức chuẩn 

mực, là giáo viên tiêu biểu trong cấp học trung học cơ sở của thị xã Duyên Hải; tín 

nhiệm quần chúng tại đơn vị 29/34 đạt tỷ lệ 85,3% , Hội đồng cấp cơ sở 11/11 đạt tỷ 

lệ 100% 

Tiêu chuẩn 2: Đã có 8 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và giáo viên 

dạy giỏi cấp huyện, thị xã;  trong đó có năm học 2021-2022 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi 

đua cơ sở; 01 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; Chủ trì 07 sáng kiến đã được áp dụng 

có hiệu quả trong  công tác giảng dạy được hội đồng sáng kiến của cơ quan quản lý 

cấp trên trực tiếp nghiệm thu, các sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu 

quả thiết thực;  đã có 04 bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chủ tịch Ủy ban 

Nhân dân tỉnh, 01 bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ. 

Tiêu chuẩn 3:  Có 22 năm công tác tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Đáng 

(THCS Long Hữu cũ) thị xã Duyên Hải, nhà giáo đã không ngừng cố gắng vươn lên 

thực hiện tốt hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được, luôn tâm huyết, tận tụy với 

nghề, trong giảng dạy luôn đạt hiệu quả cao; 04 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh (01 

giải nhì, 01 giải ba, 02 giải khuyến khích) và 15 học sinh đạt học sinh giỏi cấp thị xã 

(02 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba và 09 giải khuyến khích); giúp đỡ 02 giáo viên 

đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị xã. 

Tiêu chuẩn 4: Có 22 năm công tác trong ngành giáo dục và trực tiếp giảng 

dạy. 
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6 
Trần 

Thanh 

Dũng 

1982  2004 Giáo 

viên 

Trường 

THCS 

Trường 

Long 

Hoà 

           Tiêu chuẩn 1: Có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức chuẩn 

mực, là giáo viên tiêu biểu trong cấp học trung học cơ sở của thị xã Duyên Hải; tín 

nhiệm quần chúng tại đơn vị 23/26 đạt tỷ lệ 88,5%, Hội đồng cấp cơ sở 11/11 đạt tỷ 

lệ 100%. 

           Tiêu chuẩn 2: Đã có 07 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và giáo viên 

dạy giỏi cấp huyện, thị xã; trong đó có năm học 2021-2022 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi 

đua cơ sở; 01 lần đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 01 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 

Chủ trì 07 sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy được hội 

đồng sáng kiến của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu, các sáng kiến được 

ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; đã có 03 bằng khen Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ của chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 01 bằng khen Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ. 

         Tiêu chuẩn 3: Có 18 năm công tác tại trường THCS Trường Long Hòa, thị xã 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Nhà giáo đã không ngừng cố gắng vươn lên thực hiện tốt 

hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, trong 

giảng dạy luôn đạt hiệu quả cao; giúp đỡ 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị 

xã và 01 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt 05 giải. 

Tham gia cuộc thi, hội thi: đạt 03 giải thi đồ dùng dạy học; 01 giải khoa học kĩ thuật; 

05 giải bài giảng điện tử (01 giải nhì cấp tỉnh năm học 2015-2016); 07 giải Liên hoan 

gia đình văn hóa (01 giải nhì cấp tỉnh năm 2018, 02 giải ba năm 2019, 2020); 03 giấy 

khen Liên đoàn Lao động huyện, thị xã; 02 bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh (01 

giải ba hội thi khéo tay hay làm năm 2022); 03 giải hội thao ngành giáo dục; 02 năm 

đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 giấy khen của Uỷ ban nhân dân thị xã 

Duyên Hải. 
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          Tiêu chuẩn 4: Có 18 năm công tác trong ngành giáo dục và trực tiếp giảng dạy 

7 
Cao 

Thị 

Nhi 

 1982 2001 Giáo 

viên 

Trường 

THCS   

Trường 

Long 

   Hoà 

          Tiêu chuẩn 1: Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức 

chuẩn mực, là giáo viên tiêu biểu trong cấp học trung học cơ sở của tỉnh Trà Vinh; tín 

nhiệm quần chúng tại đơn vị 24/26 đạt 92,3%, Hội đồng cấp cơ sở 11/11 đạt tỷ lệ 

100%. 

           Tiêu chuẩn 2: Đã có 08 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và giáo viên 

dạy giỏi cấp huyện, thị xã; trong đó có năm học 2021-2022 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi 

đua cơ sở; 01 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; Chủ trì 05 sáng kiến đã được áp dụng 

có hiệu quả trong công tác giảng dạy được hội đồng sáng kiến của cơ quan quản lý cấp 

trên trực tiếp nghiệm thu, các sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả 

thiết thực; đã có 04 bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chủ tịch Ủy ban 

Nhân dân tỉnh, 01 bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ.  

        Tiêu chuẩn 3: Có 21 năm công tác tại trường THCS Trường Long Hòa, thị xã 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Nhà giáo luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, 

luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, trong giảng dạy luôn đạt hiệu quả cao; Bồi dưỡng 

học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý đạt 03 giải khuyến khích, cấp thị xã đạt 13 giải (trong 

đó 03 giải nhất, 03 giải nhì, 03 giải ba, 04 giải khuyến khích); hướng dẫn học sinh đạt 

01 giải ba NCKH cấp tỉnh; đạt 01 giải thi đồ dùng dạy học cấp thị xã; đạt 01 giải cấp 

huyện báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 01 giấy khen 

Liên đoàn Lao động huyện; 02 giải hội thao ngành giáo dục; 02 giấy khen của Chủ 

tịch UBND thị xã Duyện Hải; 01 giấy khen của Bí thư Thị ủy Duyên Hải; 02 giấy 

khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh; giúp đỡ 03 giáo viên đạt giáo 

viên dạy giỏi cấp huyện, thị xã. 
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         Tiêu chuẩn 4: Có 21 năm công tác trong ngành giáo dục và trực tiếp giảng dạy.  

8 
Lê 

Minh 

Tuấn 

1976   2004 Giáo 

 viên 

Trường 

THCS 

Trường 

Long 

Hoà 

Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, là nhà giáo mẫu mực, tiêu 

biểu trong đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy học, có uy tín; tín nhiệm của 

quần chúng tại đơn vị 24/26 đạt 92,3% và Hội đồng cấp cơ sở 11/11 đạt 100%. 

Tiêu chuẩn 2: Đã có 08 lần đạt chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 lần đạt chiến sĩ thi 

đua cấp tỉnh; 01 lần đạt giáo viên giỏi cấp cơ sở; 01 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 

chủ trì 05 sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy được hội 

đồng sáng kiến của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu, các sáng kiến được 

ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; đã có 04 bằng khen Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ của chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; 01 lần được Thủ tướng chính 

phủ tặng bằng khen. 

Tiêu chuẩn 3: Có 18 năm công tác tại trường Trung học cơ sở Trường Long 

Hòa, thị xã Duyên Hải, nhà giáo đã không ngừng cố gắng vươn lên, luôn tâm huyết, 

tận tụy với nghề, giảng dạy nhiệt tình và luôn đạt chất lượng hiệu quả cao vượt chỉ 

tiêu; phát huy được năng lực, tính chủ động sáng tạo, hợp tác của học sinh trong học 

tập; có 22 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử (trong đó có 02 giải nhì, 03 

giải ba, 17 giải khuyến khích); Học sinh giỏi cấp thị xã có 37 học sinh (trong đó 07 

giải nhất, 09 giải nhì, 09 giải ba, 12 giải khuyến khích); đạt 01 giải thi đồ dùng dạy 

học; 07 giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện, thị xã; giúp đỡ được 02 giáo viên 

đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

Tiêu chuẩn 4: Có 18 năm công tác trong ngành giáo dục và trực tiếp giảng 

dạy. 



PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ DUYÊN HẢI 

TRƯỜNG……………………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU THĂM DÒ 

Danh hiệu: Nhà giáo Ưu tú 

 
 

Stt Họ và tên Đơn vị Đồng ý Không đồng ý 

1 Võ Thị Giao Chi Trường Tiểu học Lê Văn Tám   

2 Nguyễn Minh Thương Trường Tiểu học Võ Thị Quí   

3 Đỗ Thị Quyên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu   

4 Hồ Thị Phương Thảo Trường THCS Nguyễn Đáng   

5 Võ Minh Thuận Trường THCS Nguyễn Đáng   

6 Trần Thanh Dũng Trường THCS Trường Long Hoà   

7 Cao Thị Nhi Trường THCS Trường Long Hoà   

8 Lê Minh Tuấn Trường THCS Trường Long Hoà   

                                       Danh sách có 08 (tám) nhà giáo./. 

                        Lưu ý: Đối với mỗi nhà giáo chỉ đánh dấu chéo (X) vào cột đồng ý hoặc không 

đồng ý./ 
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PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ DUYÊN HẢI 

TRƯỜNG……………………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN  

Về  việc lấy ý kiến đối với  

các cá nhân đề  nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú “năm 2023. 

 

 
Hôm nay lúc……giờ…..phút……..ngày …..tháng…..năm 
Tại:……………………………………………………… 
Thành phần: 

Chủ trì cuộc họp:……… 
    Có mặt ……/…….. 

Vắng  ……/…… 
Nội dung: 

1. (Chủ trì) nêu lý do buổi họp……………… 
2. ………..thông qua bản tóm tắt thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà 

giáo ưu tú” năm 2023 gồm có 08 nhà giáo. 
3.……hướng dẫn cách thực hiện phiếu. 
4. Bầu ban kiểm phiếu: 

   Trưởng ban: 
Thư ký: 
Uỷ viên: 

             5. Tiến hành lấy ý kiến qua phiếu: 
Số phiếu phát ra: 
Số phiếu thu vào: 
Số phiếu hợp lệ: 
Số phiếu không hợp lệ: 
Kết quả kiểm phiếu: 

Stt Họ và tên Đơn vị  Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

1 Võ Thị Giao Chi Trường Tiểu học Lê Văn Tám   

2 Nguyễn Minh Thương Trường Tiểu học Võ Thị Quí   

3 Đỗ Thị Quyên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu   

4 Hồ Thị Phương Thảo Trường THCS Nguyễn Đáng   

5 Võ Minh Thuận Trường THCS Nguyễn Đáng   

6 Trần Thanh Dũng Trường THCS Trường Long Hoà   

7 Cao Thị Nhi Trường THCS Trường Long Hoà   

8 Lê Minh Tuấn Trường THCS Trường Long Hoà   

Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản nộp về phòng Giáo dục và Đào tạo, 01 bản lưu tại đơn vị 

cùng phiếu lấy ý kiến. 

Kết thúc lúc    giờ   phút    ngày   tháng 01 năm 2023 

          HIỆU TRƯỞNG                                                      Người lập biên bản 

       (Ký tên, đóng dấu) 
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