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 Hà Nội, ngày 8  tháng 1 năm 2020 

Thực hiện công văn số 5758/SGD&ĐT-VP ngày 20/12/2019 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hà Nội về triển khai xét tặng danh hiêu “Nhà giáo Nhân dân”,  “Nhà giáo 

Ưu tú” lần thứ 15 năm 2020, trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam đã tiến hành 

quy trình, thủ tục để triển khai thực hiện các công tác liên quan theo đúng quy định. 

Tính đến ngày ngày 06/1/2020, trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam đã 

nhận được 05 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGUT từ các tổ chuyên môn, đã bao gồm 

cả các cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu từ tháng 1 năm 2017 gửi về Hội đồng xét tặng 

NGND, NGUT của Nhà trường (HĐXTNGND,NGUT) đề nghị xét tặng danh hiệu 

NGƯT lần thứ 15 năm 2020. 

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ và Công 

văn số 5758/SGD&ĐT-VP ngày 20/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về 

xét tặng danh hiêu “Nhà giáo Nhân dân”,  “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 năm 2020, 

ngày 06/1/2020 Ban hồ sơ đã tiến hành thẩm định các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu 

NGƯT lần thứ 15 năm 2020.  

Ngày 08/1/2020, Chủ tịch HĐXTNGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020 của Nhà 

trường đã chủ trì phiên họp toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Nhà 

trường để lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả được công bố công khai. Hai hồ sơ đưa vào danh 

sách lấy ý kiến thăm dò dư luận, cụ thể như sau: 

I. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND: Không có hồ sơ nào 

II. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT: 02 (hai) hồ sơ (xếp theo A, B, C) 

1. Thạc sỹ Lê Thị Ngọc Hà - Phó bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ Hóa học  

2. Tiến sỹ Lê Thị Oanh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng  

Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020 tổ chức lấy ý 

kiến thăm dò dư luận theo quy định đối với hai nhà giáo có tên ghi trong danh sách ở 

trên. Hội đồng thông báo và xin tiếp nhận ý kiến đóng góp. Ý kiến gửi về Hội đồng 

xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT của Nhà trường (qua Văn phòng) trước  14h00 

ngày 18/1/2020; Văn bản đóng góp ý kiến gửi về Văn phòng theo hình thức: gửi văn bản 

hoặc qua địa chỉ email: c23hanoi-ams@hanoiedu.vn  

       Xin trân trọng cảm ơn./. 
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