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      Ninh Giang, ngày       tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc công khai danh sách “ Nhà giáo tiêu biểu của năm”

Năm học 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch số 569/KH-SGDĐT ngày 13/5/2022 của Sở giáo dục và 
Đào tạo Hải Dương v/v Bình chọn “ Nhà giáo tiêu biểu của năm”.

Căn cứ vào thành tích cá nhân trong năm học 2021-2022. Phòng GD&ĐT 
Ninh Giang thông báo công khai danh sách 04 cá nhân được đề cử “ Nhà giáo tiêu 
biểu của năm”  gồm:

1. Bà Bùi Thị Thu – Giáo viên - trường Mầm non Hồng Phúc
2. Bà Vũ Thị Đông – Giáo viên - trường Tiểu học Vĩnh Hòa
3. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Hiệu trưởng- trường THCS Đồng Tâm
4. Ông Nguyễn Đình Tiệp - Giáo viên – Trung tâm GDNN-GDTX

( có bản tóm tắt thành tích kèm theo)
Để việc đề cử “ Nhà giáo tiêu biểu của năm” năm học 2021-2022  được 

khách quan,  đảm bảo đúng trình tự theo qui định. Phòng GD&ĐT thông báo công 
khai trên Website http://ninhgiang.haiduong.edu.vn/. Các ý kiến của các tổ chức, 
cá nhân gửi về Phòng GD&ĐT (đ/c Luyến tiếp nhận) bằng văn bản trước ngày 
10/6/2022.
                                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG
   Nơi nhận:

- Các trường MN,TH,THCS,TTGDNN-GDTX
- Website Phòng;
- Lưu THTĐ.

 Phạm Phú Tùng
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DANH SÁCH 

Tóm tắt thành tích cá nhân được đề cử bình chọn  

“Nhà giáo tiêu biểu của năm”, năm học 2021 – 2022 

(Theo Công văn  số 171  /TT-PGDĐT ngày  28/ 6 /2022 của Phòng GD&ĐT Ninh Giang) 

 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị 

công tác 

Cấp 

học 

Tóm tắt thành tích nổi bật 

xuất sắc 

 

1 

 

Bùi Thị Thu 

 

Nữ 

 

Giáo viên trường 

MN Hồng Phúc, 

Huyện Ninh Giang, 

Tỉnh Hải Dương 

 

Mầm 

non 

- Tỷ lệ huy động trẻ điều 

tra ra lớp đạt 100%. 

- Lớp đạt lớp tiên tiến xuất 

sắc. 

- Tích cực xây dựng các 

video hướng dẫn phụ huynh 

vui chơi trải nghiệm cùng trẻ 

ở nhà (06 video) 

- Tích cực tham gia các hội 

thi nhiều năm liền đạt giáo 

viên dạy giỏi cấp trường, cấp 

huyện. Đặc biệt năm học 

2021-2022 đạt “Giáo viên 

dạy giỏi” cấp Tỉnh. Có sáng 

kiến đạt cấp cơ sở. 

- Bản thân tích cực tham 

gia các phong trào của nhà 

trường, địa phương cũng như 

của ngành phát động. 

2 Vũ Thị Đông Nữ 

Giáo viên trường 

Tiểu học Vĩnh Hòa, 

huyện Ninh Giang, 

tỉnh Hải Dương 

Tiểu 

học 

- Xếp loại viên chức: Hoàn 

thành Xuất sắc nhiệm vụ. 

- Xếp loại Đảng viên: Hoàn 

thành Xuất sắc nhiệm vụ. 

- Đạt giải Nhất hội thi GV 

dạy giỏi cấp Huyện 3 năm 

liền: năm học 2019 - 2020; 

2020 - 2021 và 2021 - 2022. 

- Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi cấp Tiểu học tỉnh 

Hải Dương năm học 2021 - 

2022 và được Giám đốc 

SGD&ĐT tỉnh Hải Dương 

tặng giấy khen có thành tích 

Xuất sắc trong hội thi GV 

dạy giỏi cấp tỉnh năm học 



2021 - 2022. 

- Có Sáng kiến được công 

nhận đạt cấp Huyện. 

- Được Chủ tịch UBND 

tỉnh tặng Bằng khen năm học 

2020 - 2021. 

- Có 4 HS đạt cấp Tỉnh 

(trong đó có 1 giải Bạc, 2 

giải Đồng, 1 giải Khuyến 

khích) 

- Có 9 HS đạt cấp Huyện 

(trong đó có 3 giải Vàng, 3 

giải Bạc, 1 giải Đồng, 2 giải 

Khuyến khích) 

- Tập thể lớp chủ nhiệm đạt 

giải Triển vọng cuộc thi 

Xuân yêu thương - Tết an 

toàn do Trung tâm KNS 

Skilledu tỉnh HD tổ chức. 

3 
Nguyễn Thị 

Kim Oanh 
Nữ 

Hiệu trưởng, trường 

THCS Đồng Tâm, 

huyện Ninh Giang, 

tỉnh Hải Dương 

THCS 

- Chất lượng giảng dạy các 

môn Ngữ văn khối 9 đều 

vượt mặt bằng chung của 

huyện và vượt chỉ tiêu đề ra. 

- Bồi dưỡng HSG môn Ngữ 

văn 7,8,9 

- Có 01 HS đạt giải Nhất, 

02 HS đạt giải Nhì môn Ngữ 

văn cấp huyện, 01 HS đạt 

giải Khuyến khích Ngữ văn 

cấp Tỉnh. 

- Tham gia Chương trình 

bồi dưỡng cán bộ quản lý 

Phổ thông cốt cán do Bộ 

GD&ĐT tổ chức. 

- Tham gia cộng tác viên 

thanh tra của Sở GD&ĐT. 

- Tham gia nghiệp vụ 

chuyên môn Ngữ văn của 

huyện. 

- Trong hai năm học 2020-

2021, 2021-2022 đều có 

sáng kiến kinh nghiệm được 

công nhận cấp huyện. 

- Năm học 2021 – 2022: 

Nhà trường có 01 HS đạt 

giải KK Quốc gia IOE, 01 

HSG tỉnh Vioedu; 48 HSG 

cấp huyện. 

     1. Công tác chuyên môn: 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình 

Tiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên - Trung 

tâm GDNN-GDTX 

huyện Ninh Giang, 

tỉnh Hải Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDNN-

GDTX 

- Hoàn thành tốt công tác 

chuyên môn giảng dạy                                                                         

- Xếp loại chất lượng giờ 

dạy luôn đạt loại Tố                                             

2. Công tác bồi dưỡng Đội 

tuyển HSG  

- Công tác bồi dưỡng HSG 

đạt giải Nhất và 01 giải 

khuyến khích môn Toán 

3.Công tác chủ nhiệm                                          

- Tập thể tiên tiến  năm học  

- Tham gia tích cực, chất 

lượng các hoạt động do 

Đoàn thanh niên tổ chức                                              

4.Công tác Phong trào xã  

- Xây dựng kế hoạch theo 

năm, tháng rõ ràng                                                    

- Hồ sơ sổ sách rõ ràng, 

khoa học 

- Báo cáo đầy đủ kịp thời 

 

           NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

 

           Bùi Hữu Luyến 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Phú Tùng 

 


