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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /BNV-VP 

V/v bình chọn nhà giáo tiêu biểu của 

năm 2022 và đề cử cá nhân có thành 

tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 

1982 - 2022 

Hà Nội, ngày         tháng  8   năm 2020 

                             

Kính gửi:  

                                      - Học viện Hành chính Quốc gia; 

                                      - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 

 

Bộ Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng) nhận được Công 

văn số 3816/BGDĐT-TĐKT ngày 11/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

bình chọn nhà giáo tiêu biểu của năm 2022 và đề cử cá nhân có thành tích xuất 

sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022 (xin gửi kèm). Để có cơ sở trình Bộ trưởng 

xem xét đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, khen thưởng, Bộ Nội vụ đề nghị các 

đơn vị thực hiện như sau: 

1. Bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022” 

 Các đơn vị căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ quy định tại Quyết định số 

4996/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2021 về Quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu 

của năm”, mỗi đơn vị tổ chức bình chọn 01 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất 

sắc trong năm 2022, để đề nghị khen thưởng. 

 2. Đề cử nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu 

giai đoạn 1982 - 2022  

Các đơn vị căn cứ số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ quy định tại 

Công văn số 3816/BGDĐT-TĐKT ngày 11/8/2022 nêu trên lựa chọn cá nhân 

có thành tích tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 1982 - 2022 để đề nghị khen 

thưởng (Bộ Nội vụ được đề cử 01 cá nhân). 

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng  

a) Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị.  

b) Báo cáo thành tích của cá nhân được đề cử, có xác nhận của cấp trình 

khen thưởng (theo mẫu gửi kèm Công văn số 3816/BGDĐT-TĐKT ngày 

11/8/2022 và Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo).  

c) Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị đề nghị gửi về Văn phòng Bộ 

(qua Phòng Thi đua, khen thưởng và Truyền thông) trước ngày 22/8/2022 để tổng 



2 

 

hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ, trình Bộ trưởng xem xét, quyết 

định gửi Bộ Giáo dục, quá thời hạn trên coi như đơn vị không đề xuất khen 

thưởng. Bộ Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng) chỉ tổng những 

hồ sơ nộp đúng thời hạn và có đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

  Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết, triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT Triệu Văn Cường (để b/c); 

- Lưu VT, VP (TĐKT&TT). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Đăng Minh 
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