
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-VP 

V/v triển khai xét tặng danh 

hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 

năm 2020 
 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

                          Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; 

- Trường Chính trị tỉnh Kon Tum. 
 

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 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 

năm 2020. 

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 

Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) lần thứ 15 năm 2020, cụ thể như sau: 

 1. Các quy định xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020 

và một số lưu ý trong quá trình xét tặng: Thực hiện đúng theo Công văn số 

5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển 

khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020. 

2. Thời gian nộp hồ sơ: Hội đồng cấp huyện; Hội đồng cấp cơ sở trực 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;  Hội đồng cấp cơ sở Sở Lao động- Thương binh và 

Xã hội tỉnh Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và Trường Chính trị 

tỉnh nộp hồ sơ về Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 01 năm 

2020. 

Đề nghị các đơn vị nộp hồ sơ đúng thành phần và thời gian theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Đ/c  Nguyễn Văn 

Trung- Phó chánh Văn phòng, ĐT 0363321118 để được giải đáp./. 
                                                                              

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ sở (để biết); 
- Lưu: VT, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Phận 
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