
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:         /BGDĐT-TĐKT 

V/v tổng kết thực hiện Nghị định 

 số 27/2015/NĐ-CP của Chính phủ 

và đề xuất điều chỉnh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng 02 năm 2021 

  

    Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 

- Hai đại học quốc gia; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Sau 02 lần xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” 

theo các quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính 

phủ, đã có hàng nghìn nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được Chủ tịch nước 

ký quyết định phong tặng, thể hiện sự trân trọng ghi nhận của Đảng và Nhà 

nước đối với công lao đóng góp to lớn của các nhà giáo cho sự nghiệp giáo dục 

và đào tạo. Tuy nhiên, trong quá trình xét tặng danh hiệu vinh dự này đã bộc lộ 

một số bất cập, chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tiễn.  

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị quý cơ quan chỉ đạo các trường, cơ sở 

giáo dục thuộc phạm vi quản lý trực tiếp và các đơn vị liên quan tổ chức tổng 

kết việc thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP và đề xuất sửa đổi, bổ sung các 

quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” cho phù 

hợp với tình hình hiện nay (theo mẫu gửi kèm). 

Báo cáo tổng kết và đề xuất điều chỉnh Nghị định số 27/2015/NĐ-CP của 

quý cơ quan gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng), số 

35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trước ngày 10/4/2021; 

bản mềm gửi theo địa chỉ email: vutdkt@moet.gov.vn để tổng hợp, báo cáo 

Chính phủ xem xét, điều chỉnh. 
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Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với đồng chí Ngô Thị Thu 

Hương, chuyên viên chính Vụ Thi đua - Khen thưởng, số điện thoại 

0987.698.326, email ntthuong@moet.gov.vn.  

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các sở giáo dục và đào tạo (để tổ chức thực hiện);  

- Cổng TTĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

Ngô Thị Minh 
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