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THôNG nÂo
Vè viÇc thàm dù du lu$n xét t{ng danh hiÇu

"Nhà giâo Lfu tû" làn thû 14, nâm 2017

Càn cû Nghi dinh sô 27120I5IND-CP ngày 10/3 /2015 ctia Chinh phû quy
clinh vê xét t{ng danh hiÇu Nhà giâo Nhpn dân, Nhà giâo [/u tu; Công vàn sô
333Z|BGDDT-TDKT ngày 71712016 cùa B0 GD&ET vê viÇc triên khai xét t4ng
danh hiÇu Nhà giâo Nhân dân (NGND), Nhà giâo L/u tû (NGLIT) làn thri 14 nàm
20t7;

Thçc hiÇn Ké ho4ch s6 :+Oncg-UBND ngày 291912016 cria Ûy ban nhân
dân tinh Hà Tînh vè viÇc xét t{ng danh hiÇu NGND, NGLTT làn thri 14 nàm 2017;
Ké hogch sO tZgZlfU-UBND ngày 1111012016 cria Ûy ban nhân dân huyÇn Dirc
Thq vè viêc xét tflng danh hiÇu NGND, NGL/T làn thû 14 nàm 2017;

Oé trién khai thgc hiÇn câc buôc theo trïnh t.u quy d!nh, HQi ctông xét tflng
danh hiÇu "Nhà giâo Lfu tri" làn thû 14, nâm 2017 huyÇn Dûc Thq thông bâo
nhûng nhà giâo sau dây dugc HQi dàng câp co sô <tè nghf xét t4ng danh hiÇu "Nhà
iâo l-Iu tri'tlàn th{r 14. nâm2017u )

TT Hgc hàm, hqc
vi hoàc ône/bà

Hg và tên Chrfrc vg, tlcrn vi công tâc

1 Bà Ph4m Thi Phucrng Lê
HiÇu truong truùng Tiêu hgc Thitrân
- huyên Eûc Thq - tinh Hà Tinh

2 Bà Ph4m ThiHông Lînh
Giâo viên truùng Mâm non Truùng
Scyn - huvên Dric Tho - tinh Hà finh

(Kèm theo qud trïnh công tdc, thành tich cd nhân)
. . ^ .  a À  r  r  .  l  L  a  , i  v  r \  r  rHQi clông xét t4ng 9âp.huyÇn công khai danh sâch, thàm dô du luân dôi vôi

02 nhà giâo c6 tên trên dên tât câ cân bQ, công chric, viên chric ngành Giâo dgc và
Dào tao, nhân dân trên dia bàn huyÇn.

Néu cô vân dè gi thâc mâc, khiéu npi liên quan dén thành tich, quâ trinh
t Âcông tâc, phâm chât lôi sông cùa câc nhà giâo trên liên hÇ ông Lê Chi Thành -

Truong phông Giâo dgc và Dào tao - Ph6 Chû tich thucrng tryc HQi dông, qua dla
chi email: thanhdunghiep@-email.com ho{c qua sO Aiçn tho4i: 0912516171 dé ghi
nhfn trinh HQi cfông theo Quy ctinh./.
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