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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” 

Cấp trường năm học 2022 - 2023 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY 

 
Căn cứ Luật giáo dục 2019; 

Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, 

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở 

giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục 

phổ thông; 

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-THCSNM ngày 26/8/2022 của trường THCS Ngô 

Mây về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi câp trường năm 

học 2022 – 2023; 

Theo đề nghị của Chuyên môn nhà trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm 

học 2022 - 2023 gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông: Phạm Tuấn Anh Hiệu trưởng Trưởng ban 

2. Ông: Phan Văn Phú Phó hiệu trưởng Phó trưởng ban 

3. Bà: Vũ Thị Thu Hà Chủ tich CĐ Phó trưởng ban 

4. Ông: Nguyễn Đức Thịnh Thư ký HĐSP Thư ký 

5. Bà: Nguyễn Thị Bích Diệp Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên 

6. Ông: Phan Văn Đam Kế toán Thành viên 

7. Ông Phan Quang Vĩ Giáo viên TPT Thành viên 

Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt 

động của Hội thi theo quy định; xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi và 



gửi thông báo đến giáo viên toàn trường; chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị phục vụ, 

cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho Hội thi; soạn thảo chương 

trình hoạt động, nội quy và lịch thi; tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Hội thi; 

thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho Hội thi, thực hiện chế độ báo cáo cơ quan 

quản lý theo quy định và các nhiệm vụ khác liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân có 

liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Phòn GDĐT thị xã; 

- Hiệu trưởng (thay B/c); 

- Tổ trưởng các tổ CM (t/h); 

- Website trường; 

- Zalo Account Officail; 

- Lưu: VT, PHT (Phú_3b). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh 
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