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Sóc Trăng, ngày  01  tháng 12 năm 2022 

THÔNG BÁO  

Về việc công khai lấy ý kiến quần chúng nhân dân về danh sách đề nghị 

danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2023 

 

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

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

Thực hiện Công văn 2133/SGDĐT-VP ngày 05/10/2022 của Sở GDĐT tỉnh 

Sóc Trăng V/v triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 16 năm 2023; 

Căn cứ vào biên bản phiên họp Hội đồng sư phạm nhà trường ngày 

26/11/2023 về việc tổ chức triển khai quy trình, lấy ý kiến tập thể đề nghị Nhà giáo 

ưu tú cho CB, GV của trường, 

 Hiệu trưởng trường THPT Phú Tâm trân trọng thông báo danh sách đề nghị 

xét danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 02 cán bộ, giáo viên của trường đề nghị danh hiệu 

Nhà giáo ưu tú trường THPT Phú Tâm năm 2023, cụ thể như sau: 

 

STT Họ tên CB, 

GV 

Chức 

vụ 

Thành tích Ghi chú 

1.  Lê Trọng 

Thái Bình 

Phó HT 20 năm công tác; trực tiếp 

giảng dạy 12; 01 SK cải tiến 

kỹ thuật cấp tỉnh;  05 SK cải 

tiến kỹ thuật ngành Giáo dục 

tỉnh Sóc Trăng công nhận; 01 

Bằng khen UBND tỉnh; đạt 10 

lần CSCS; GV dạy giỏi cấp 

tỉnh; Tập thể 02 năm liên tục 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm học 2020-2021 và năm 

học 2021-2022. 

Đạt trên 80% số 

phiếu tín nhiệm 

của HĐSP. 

2.  Huỳnh 

Phước Đạt 

TTCM 21 năm công tác; 02 Bằng 

khen UBND tỉnh; đạt 12 lần 

CSTĐCS; GV dạy giỏi cấp 

tỉnh; 05 SK cải tiến kỹ thuật 

ngành Giáo dục tỉnh Sóc 

Trăng công nhận; hỗ trợ, 

hướng dẫn 04 GV đạt GVG 

cấp trường; có tham gia bồi 

dưỡng học sinh giỏi và có 

nhiều học sinh đạt giải cấp 

tỉnh, khu vực. Tham gia phong 

trào TDTT do địa phương và Sở 

giáo dục tổ chức đạt nhiều giải. 

Đạt trên 80% số 

phiếu tín nhiệm 

của HĐSP. 

 



Đối chiếu với những tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, 

ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nhà giáo 

Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, Hội đồng xét duyệt của trường xin trân trọng thông 

báo công khai trong quần chúng nhân dân, phụ huynh và người học về thông tin 

danh sách đề nghị danh hiệu Nhà giáo ưu tú của trường năm 2023 và xin chân thành 

tiếp nhận những ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân có liên quan 02 cán bộ, 

giáo viên có trong danh sách nêu trên. 

Mọi ý kiến góp ý gửi trước 17g, ngày 10/12/2022. Gửi ý kiến qua một trong 

hai hình thức sau: 

- Gửi trực tiếp văn bản qua Văn phòng trường THPT Phú Tâm, người tiếp 

nhận trực tiếp cô Võ Thị Kiều Chi, tổ trưởng Văn phòng, địa chỉ mail 

vothikieuchi.c3th@soctrang.edu.vn  

- Gửi qua địa chỉ mail của nhà trường thptphutam@soctrang.edu.vn hoặc địa 

chỉ mail của Hiệu trưởng : ht.thptphutam@soctrang.edu.vn 

 Trân trọng thông báo! 

 
Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG 

- Niêm yết VP nhà trường; 

- Niêm yết Website của trường; 

- Lưu: VT. 
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