UBND TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 410/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 05 tháng 3 năm 2021

V/v phát hiện, lựa chọn, giới thiệu
nhà giáo điển hình tiên tiến

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 621/BGDĐT-TĐKT ngày 22/02/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc phát hiện, lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực
hiện một số nội dung sau:
1. Thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản
lý, giảng dạy và học tập” của ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2025 tại Kế
hoạch số 1374/KH-BGDĐT ngày 02/11/2020 của Bộ GDĐT; Kế hoạch số
2312/KH-SGDĐT ngày 01/12/2020 của Sở GDĐT tỉnh Gia Lai.
2. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng các gương điển hình tiên tiến có nhiều
đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập; tôn vinh, khen thưởng
theo thẩm quyền và chủ động tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình
tiên tiến tại cơ quan, đơn vị.
3. Lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến năm học 2020-2021, gửi về Sở
GDĐT để thẩm định, đề xuất Bộ GDĐT kịp thời ghi nhận, khen thưởng và thực
hiện tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa
trong toàn ngành và cả nước.
- Về số lượng: Các cơ quan, đơn vị giới thiệu những tấm gương điển hình
tiên tiến, mô hình mới, có thành tích nổi bật, góp phần thực hiện mục tiêu đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Không hạn chế số lượng cá nhân và
tập thể được giới thiệu;
- Về thời gian và hình thức: Gửi bản mềm danh sách (theo mẫu đính kèm)
theo địa chỉ E-mail: vanphong.sogialai@moet.edu.vn trước ngày 09/4/2021.
Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (báo cáo);
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Long

MẪU DANH SÁCH GIỚI THIỆU ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo Công văn số410/SGDĐT-VP ngày 05/3/2021 của Sở GDĐT tỉnh Gia Lai)
ĐƠN VỊ……………

DANH SÁCH ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2020-2021
1. Tập thể:
TT

Tên tập thể

Địa chỉ

1

Trường THPT A

2
3
4
5

Trường THCS B
Xã Kon Pne, huyện Kbang
Trường TH C
Trường Mẫu giáo D
………………….

Điện thoại, email

Tóm tắt thành tích
- Thành tích nổi bật:…..
(Kèm theo minh chứng, tranh, ảnh, sản phẩm khác….)

2. Cá nhân:
TT

Họ và tên

Nam/nữ

1

Nguyễn Văn A

Nam

2

Nguyễn Thị B

Nữ

Đơn vị công tác
Trường THPT A
Trường THCS B, Kbang

Điện thoại, email

Tóm tắt thành tích
- Chức vụ:….
- Thành tích nổi bật:…..
(Kèm theo minh chứng, tranh, ảnh, sản phẩm khác….)

