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Kính gửi:  Lãnh đạo các đơn vị 

 

Thực hiện Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo V/v triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) 

lần thứ 16 năm 2023. 

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đề nghị lãnh đạo các đơn 

vị triển khai công tác xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 đảm bảo đúng 

đối tượng,  tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục; thực hiện đúng nguyên tắc chính xác, công bằng, 

công khai, dân chủ và tự nguyện. 

I . Quy định xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 

Công tác xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020 triển khai thực hiện 

theo Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 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. 

II . Đối tượng áp dụng 

Áp dụng đối với nhà giáo trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và cán bộ quản lý giáo dục bao gồm: 

a) Giáo viên, giảng viên (sau đây gọi chung là nhà giáo) trực tiếp làm nhiệm vụ nuôi 

dạy, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, 

giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, nhà trường và các cơ sở giáo dục khác quy định tại 

Điều 49, Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 64 và Điều 69 của Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục); 

b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục; viên chức làm 

nhiệm vụ quản lý tại các phòng, ban, viện, trung tâm (không có chức năng đào tạo), văn 

phòng thuộc các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cán bộ, công chức 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo; công chức 

chuyên trách làm công tác quản lý dạy nghề Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội; cán bộ, công chức chuyên trách công tác quản lý giáo 

dục các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ); nhà giáo, 

cán bộ quản lý giáo dục được điều động, bổ nhiệm làm cán bộ công đoàn giáo dục (sau đây 

gọi chung là cán bộ quản lý giáo dục); 

c) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội giữa hai lần 

xét tặng liền kề với năm xét tặng; 

d) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội tiếp tục giảng 

dạy, quản lý cơ hữu tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập. 

 



III. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân 

Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” được xét tặng cho các đối tượng quy định tại Mục II 

của Công văn này đã được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” và đạt các tiêu chuẩn cụ 

thể sau: 

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, 

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, địa phương nơi cư trú. 

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà 

giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc nhất có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được 

người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, 

phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao. 

3. Đã được 01 lần tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh, bộ hoặc giáo viên, giảng 

viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên (riêng đối 

với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có 02 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ 

trở lên). 

4. Có sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể với từng đối 

tượng như sau: 

a) Giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trình 

độ sơ cấp nghề và cung cấp, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường giáo dưỡng: 

Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 01 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng có hiệu quả 

trong giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cơ quan quản lý cấp 

trên trực tiếp nghiệm thu. 

b) Giảng viên cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trường 

của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân 

dân: 

Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, 

bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; chủ 

biên 02 giáo trình hoặc chủ biên 01 giáo trình và tham gia biên soạn 02 giáo trình môn học 

được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo, hoặc tác giả 01 sách chuyên khảo hoặc tác giả chính 

02 sách chuyên khảo; tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học 

chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế; 

Giảng viên các đại học, trường đại học, học viện, viện khoa học có đào tạo trình độ tiến 

sĩ đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điểm này và hướng dẫn chính 02 nghiên cứu sinh đã bảo vệ 

thành công luận án tiến sĩ hoặc hướng dẫn 05 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn 

thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú. 

c) Cán bộ quản lý giáo dục: 

Chủ trì 02 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, 

cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực hoặc tham 

gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công 

của người có thẩm quyền. 



Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điểm này 

và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 năm liền kề 

năm đề nghị xét tặng. 

5. Nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên. Cán bộ quản lý 

giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên, trong đó có 15 năm trở lên trực 

tiếp nuôi dạy, giảng dạy. 

IV. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú 

Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng cho các đối tượng quy định tại Mục II của 

Công văn này và đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau: 

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, 

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, địa phương nơi cư trú. 

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà 

giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người 

học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương 

pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao. 

3. Đã 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 07 lần được tặng danh 

hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đua cơ sở” và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét 

tặng; 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng 

viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; 01 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ. 

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Đã 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” hoặc 05 lần được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 05 lần được 

tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề 

năm đề nghị xét tặng. 

4. Tài năng sư phạm, sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể 

với từng đối tượng như sau: 

a) Giáo viên mầm non: 

Đảm bảo chất lượng và hiệu quả nuôi dạy trẻ; chăm sóc, giáo dục trẻ đạt chất lượng 

cao, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập, góp phần 

thu hút trẻ đến trường; thực hiện xuất sắc mục tiêu, yêu cầu của ngành học giáo dục mầm 

non; hướng dẫn, vận động được nhiều cha mẹ các cháu nuôi dưỡng, chăm sóc con theo 

phương pháp khoa học; được cha mẹ các cháu tín nhiệm; giúp đỡ được 02 giáo viên trở thành 

giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên; 

Chủ trì 02 sáng kiến về đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ đã được áp dụng 

có hiệu quả cao trong trường, được hội đồng sáng kiến cấp huyện nghiệm thu. 

b) Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở: 

Có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở; giảng 

dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng 



tạo, hợp tác của học sinh trong học tập; giúp đỡ được 02 giáo viên trở thành giáo viên dạy 

giỏi cấp huyện trở lên; 

Chủ trì 02 sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh đã được áp 

dụng có hiệu quả cao trong trường, được hội đồng sáng kiến cấp huyện nghiệm thu. 

c) Giáo viên trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung tâm hỗ trợ giáo dục 

hòa nhập, trường giáo dưỡng: 

Giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ 

động, sáng tạo, hợp tác của người học; giúp đỡ được 02 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi 

cấp trường trở lên; 

Chủ trì 02 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng hiệu quả 

trong giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cơ quan quản lý cấp 

trên trực tiếp nghiệm thu. 

d) Giáo viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp và trung cấp: 

Giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong việc đổi 

mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học; có ít nhất 05 học sinh giỏi về lý thuyết và 

kỹ năng thực hành; giúp đỡ được 02 giáo viên có trình độ nghiệp vụ và tay nghề giỏi cấp 

trường trở lên; 

Chủ trì 02 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng hiệu quả 

trong giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cơ quan quản lý cấp 

trên trực tiếp nghiệm thu. 

đ) Giáo viên trường chính trị tỉnh, cơ sở bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của 

các Bộ: 

Giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong việc đổi mới chương 

trình, nội dung, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo; 

giúp đỡ được 02 giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên; 

Chủ trì 02 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng có hiệu quả 

trong giảng dạy, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ nghiệm thu; biên 

soạn 02 tập bài giảng được hội đồng khoa học cấp trường nghiệm thu đưa vào giảng dạy. 

e) Giảng viên các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng: 

Giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, học viên đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu 

khoa học, thực hành, thực tập đạt chất lượng và hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong việc 

đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học; 

Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, 

bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; chủ 

biên 01 giáo trình hoặc tham gia biên soạn 02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng 

dạy, hoặc tác giả của 01 sách chuyên khảo hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo; tác giả 

chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước 

hoặc quốc tế; 

Giảng viên các đại học, trường đại học, học viện, viện khoa học có đào tạo trình độ tiến 

sĩ đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điểm này và hướng dẫn chính 02 nghiên cứu sinh bảo vệ 



thành công luận án tiến sĩ hoặc hướng dẫn 05 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn 

thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú. 

g) Cán bộ quản lý giáo dục: 

Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, 

bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực hoặc 

tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân 

công của người có thẩm quyền; tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí 

khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế. 

Đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường 

xuyên, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường giáo dưỡng, công chức công tác tại Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, công chức làm công tác chuyên trách quản 

lý dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội: Chủ trì 03 sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả trong quản lý, giảng dạy, giáo dục, 

được hội đồng sáng kiến của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu. 

Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điểm này 

và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 năm liền kề 

năm đề nghị xét tặng. 

h) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 

Nhà giáo đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục của đơn vị; có tinh thần 

khắc phục khó khăn xây dựng trường lớp, vận động được nhiều học sinh đến trường; chăm 

lo, giúp đỡ học sinh trong học tập; chủ trì 02 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, 

giáo dục trong nhà trường; giúp đỡ được 02 giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên; 

Cán bộ quản lý giáo dục đi đầu trong đổi mới quản lý giáo dục ở địa phương; có tinh 

thần khắc phục khó khăn xây dựng trường lớp, vận động được nhiều học sinh đến trường; có 

02 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, được hội đồng sáng 

kiến của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu; 

Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn quy định đối với cán bộ 

quản lý giáo dục tại Điểm này và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao 

động xuất sắc năm liền kề năm đề nghị xét tặng. 

5. Nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên. Cán bộ quản lý 

giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực 

tiếp nuôi dạy, giảng dạy. 

IV. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú 

 * Hồ sơ cá nhân : 

a) Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu 

tú” theo Mẫu số 01 (kèm theo); 

b) Các tài liệu chứng minh thành tích cống hiến trong hoạt động chuyên môn, nghiên 

cứu khoa học và những đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo gồm bản sao: Giấy 

chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với sáng kiến; biên bản nghiệm thu đề tài 



nghiên cứu khoa học; trang bìa giáo trình có ghi tên tác giả và nhà xuất bản; bằng chứng nhận 

các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; danh mục bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa 

học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế. 

*Số lượng: 03 bộ 

* Thời gian nộp hồ sơ  

 Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú gửi về 

Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Nhà trường trước 15h00 ngày 05/01/2023 

(Phòng 308 nhà Hiệu bộ). 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị (để t/h); 

-ĐăngWeb; 

- Lưu VT, TTPC. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

PGS. TS Trần Quang Huy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 

MẪU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG 

DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

 

TÊN CƠ QUAN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

  

Ảnh mầu 

4 x 6 

(đóng dấu 

giáp lai) 

  

BẢN KHAI THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ………. 

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN 

1. Họ và tên: (1) ………………………………..…………………………… Nam, nữ: .......  

2. Tên gọi khác (nếu có) ................................................................................................  

3. Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................  

4. Nguyên quán: ............................................................................................................  

5. Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................  

6. Dân tộc: .....................................................................................................................  

7. Nơi công tác: (2) ........................................................................................................  

8. Chức vụ hiện tại: (3) ..................................................................................................  

9. Trình độ đào tạo: …………………………………………. Chuyên ngành: ..................  

10. Học hàm, học vị: (4) ................................................................................................  

11. Ngạch lương đang hưởng: …………………… phụ cấp chức vụ (nếu có)................  

12. Năm vào ngành giáo dục: ........................................................................................  

13. Số năm trực tiếp giảng dạy: (5)................................................................................  

14. Số năm công tác tại vùng khó khăn (6) ...................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

15. Địa chỉ liên hệ:.........................................................................................................  

16. Điện thoại nhà riêng: ……………………………………….. Di động:........................  

17. Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 

Từ tháng....năm... 

đến tháng...năm... 

  

………………….   

………………….   

18. Năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú: (7)………………………………….. 

Thời gian, chức vụ công tác từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú đến nay. 

Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 

Từ tháng....năm... 

đến tháng...năm... 

  

………………   



………………   

………………   

II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG 

1. Phẩm chất chính trị: 

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

2. Đạo đức, lối sống 

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

3. Tài năng sư phạm xuất sắc và công lao đối với sự nghiệp giáo dục (NGND khai từ năm 

được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú đến khi xét) 

a) Tài năng sư phạm: 

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

b) Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, sách, bài báo, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ: 

- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (8) 

TT 
Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (chủ 

trì) 

Cấp nghiệm thu, 

xếp loại 

Năm 

nghiệm thu 

1.       

2.       

…       

Trong những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trên đã có những đề tài sau được ứng 

dụng (thời gian, địa điểm): 

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

- Giáo trình, sách chuyên khảo (9) 

TT Tên giáo trình, sách chuyên khảo 
Chủ biên hoặc 

tham gia 

Năm xuất 

bản/phát hành 

1.       

2.       

…       

- Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: 

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

- Đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú (10) 

TT Tên học viên 
Số Quyết định 

hướng dẫn 

Năm học viên 

bảo vệ thành 

công 

1.       

2.       

...   ... ....   

- Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: (11) 

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

- Giúp đỡ giáo viên trở thành giáo viên, giảng viên dạy giỏi: (12) 

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

c) Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được ghi nhận. 

- Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua: (13) .............................................................  



TT Năm Danh hiệu 
Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh 

hiệu; cơ quan ban hành quyết định 

1.       

2.       

…       

- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ Bằng khen tỉnh, Bộ hoặc tương đương trở 

lên) (14) 

TT Năm 
Hình thức, nội dung 

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

1.       

2.       

...       

d) Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, sinh viên, đồng nghiệp, với ngành và xã 

hội: 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

đ) Đóng góp xây dựng đơn vị: 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

Thành tích của đơn vị trong 2 năm liền kề năm đề nghị (15): 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

e) Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do): 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin đã kê khai. 

  

Xác nhận, đánh giá của đơn vị (16) ……. Ngày      tháng    năm 20..... 

Người khai (ký tên) 

  

Ghi chú: 

Đánh máy không quá 10 trang, không đóng quyển, người khai ký nhỏ bằng bút mực xanh 

góc dưới bên phải vào từng trang khai thành tích; 

(1) Họ và tên viết chữ in hoa; 

(2) Viết đầy đủ tên đơn vị công tác (không viết tắt); 

(3) Chức vụ hiện tại (không viết tắt); 

(4) Học hàm, học vị: Khai từ học vị thạc sĩ trở lên (đối với cá nhân thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân khai rõ quân hàm); 

(5) Khai bằng số (tổng số năm); 

(6) Khai từ tháng, năm… đến tháng, năm.... công tác đơn vị..., thuộc thôn, xã, huyện, tỉnh; 

(7) Áp dụng với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân; 

(8) Khai đầy đủ tên sáng kiến, đề tài NCKH do cá nhân chủ trì; cấp đánh giá, nghiệm thu, xếp 

loại (nếu có); năm nghiệm thu, công nhận; 

(9) Khai rõ từng loại giáo trình, sách (không viết tắt); 

(10) Khai theo thứ tự Tiến sĩ đến Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú; 

(11) Khai rõ họ tên học sinh, sinh viên đoạt huy chương vàng, bạc, đồng hoặc đạt giải nhất, 

nhì, ba trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế và tên kỳ thi, năm đạt giải; 

(12) Khai rõ đã hướng dẫn được bao nhiêu giáo viên, giảng viên dạy giỏi; 



(13) Khai rõ số lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bộ, Chiến 

sĩ thi đua Toàn quốc (nếu có) hoặc Giáo viên dạy giỏi cùng cấp. Lưu ý: Trong một năm nếu 

đạt nhiều danh hiệu thì cá nhân lựa chọn một danh hiệu để kê khai. 

(14) Ghi rõ nội dung được khen thưởng; 

(15) Khai rõ danh hiệu thi đua của đơn vị trong 2 năm liền kề và hình thức khen thưởng (nếu 

có); 

(16) Thủ trưởng đơn vị kiểm tra đầy đủ thông tin của cá nhân trong bản báo cáo thành tích, 

xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thành tích của cá nhân do mình xác nhận; 

(17) Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xác nhận trực tiếp vào bản khai thành tích cá nhân 

hoặc bằng văn bản (đối với đối tượng thuộc Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 

27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


