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QUYÉT ĐỊNH
về việc thành lập Ban Tỗ chức
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc trung học
Năm học 2020-2021

CO’ sở

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT HUYỆN L ộ c NINH
Căn cứ Thông tư sổ 12/2020/BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Sở Giảo dục và
Đào tạo thuộc ủ y ban nhân dân tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương, Phòng Giao dục
và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tỉnh, thành pho
thuộc thành phổ trực thuộc Trung lỉơng;
^ Căn cứ Thông tư số 22/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm nongiảo viên dạy giỏi, giảo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giảo dục phổ thông^ Căn ciị công văn sổ 30/PGDĐT-GDTHCS ngày 16/02/2020 của Phòng Giáo dục
va Đao tạo vê Tô chức Hội thi giảo viên dạy giỏi trung học cơ sở cấp huyện, năm hoc
2020 - 2021 ;
■
.
Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo.

QUYÉT ĐỊNH:
Điêu 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyên, năm hoc
2020-2021 gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Phạm Như Công
2. Ong Hoàng Văn Lợi
3. Bà Hoàng Thị Ngọc
4. Bà Nguyễn T. Kim Chi
5. Bà Bùi Thị Liên

- Trưởng Phòng GD&ĐT
- Phó Trưởng Phòng GD&ĐT
- Chuyên viên Phòng GD&ĐT
- HT. Trường THCS Lộc Tấn
- HT. Trường THCS TT Lộc Ninh

- Trưởng ban
- p. Trưởng ban
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên

Điều 2. Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Thông tư số 22/TTBGDĐT ngay 20/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về
HỘHhi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giao viên chu
nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;
- Nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Tổ chức do đồng chí Trưởng Ban phân
công;
- Thời gian làm việc: Từ ngày 02/03/2021 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường có liên
quan và các ông (bà) có tên tại Điêu 1, chịu trách nhiệm t^jtỉỉàịĩì^auyết định này /
Nơi nhận'.

- TP, PTP;
-Nhưđiều 3;
- Lưu: VT.

^

M ạm

