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Số:          /QĐ-NM  Thiện An, ngày       tháng  8  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc giao nhập liệu Smas và quản lý Sổ theo dõi đánh giá học sinh đối với bộ 

môn Khoa học tự nhiên; Nghệ thuật; Lịch sử và Địa lý khối lớp 6,7  

trường THCS Ngô Mây 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 Quyết định số 33/QĐ-NM ngày 27/10/2020 của Hiệu trưởng trường 

THCS Ngô Mây về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động trường THCS Ngô 

Mây từ năm học 2020 – 2021; 

 Căn cứ Kế hoạch số giáo dục nhà trường năm học 2022 – 2023; 

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-NM ngày 28/9/2021 của Hiệu trưởng trường 

THCS Ngô Mây về việc ban hành Quy chế chuyên môn; 

 Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-NM ngày 28/9/2021 của Hiệu trưởng trường 

THCS Ngô Mây về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, lưu trữ số điểm điện 

tử, sổ theo dõi đánh giá chất lượng giáo dục học sinh; 

 Theo đề nghị của Chuyên môn trường THCS Ngô Mây, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giao nhập liệu điểm kiểm tra, đánh giá, nhận xét vào hệ thống quản 

lý nhà trường Smas và quản lý Sổ theo dõi đánh giá học sinh đối với bộ môn Khoa 

học tự nhiên, Nghệ thuật, Lịch sử và Địa lý khối lớp 6,7 trường THCS Ngô Mây 

năm học 2022 – 2023 đối với các Ông (bà) có tên trong danh sách sau: 

 - Giao bà: Trần Thị Vân, Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên – Thể dục, giáo 

viên môn Sinh học, chịu trách nhiệm bộ môn Khoa học tự nhiên 7; 

 - Giao bà: Lý Thị Thùy Trâm, Tổ phó tổ Khoa học tự nhiên – Thể dục, giáo 

viên môn Sinh học, chịu trách nhiệm bộ môn Khoa học tự nhiên 6; 

 - Giao bà: Bùi Thị Kiều Loan, Giáo viên môn Âm nhạc, chịu trách nhiệm 

đối với bộ môn Nghệ thuật 7; 

 - Giao ông: Nguyễn Đức Thịnh, Thư ký HĐSP, Giáo viên môn Âm nhạc, 

chịu trách nhiệm đối với bộ môn Nghệ thuật 6; 



 - Giao bà: Nguyễn Thị Thuấn, Giáo viên môn Lịch sử - Địa lý, chịu trách 

nhiệm đối với bộ môn Lịch sử và Địa lý 7; 

 - Giao bà: Tô Thị Linh, Giáo viên môn Lịch sử - Địa lý, chịu trách nhiệm 

đối với bộ môn Lịch sử và Địa lý 6. 

 Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn 

 - Chịu trách nhiệm chính và đảm bảo sự chính xác, công tâm, minh bạc về 

sự đánh giá chất lượng học sinh, nhận xét đánh giá trên hệ thống quản lý giáo dục 

smas của nhà trường.  

 - Chịu trách nhiệm về thống kê, báo cáo chất lượng giáo dục bộ môn được 

phân công đảm nhiệm 

 - Phối hợp với các đồng chí giáo viên được phân công giảng dạy trong tổ 

hợp môn để thống nhất nội dung đánh giá, số cột điểm, nội dung và tỷ lệ nội dung 

đối với đề kiểm tra,… 

 - Đề nghị cho Hiệu trưởng nhà trường sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh những 

vẫn đề bất cập của Kế hoạch giáo dục bộ môn và phê bình, nhắc nhở, kỷ luật đối 

với các đồng chí giáo viên được phân công giảng dạy trong Tổ hợp môn không 

thực hiện hợp tác, phối hợp. 

 Điều 3. Phó Hiệu trưởng nhà trường, Tổ trưởng các tổ chuyên môn và các 

Ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.          

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.      

 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng; 

- Như Điều 3; 

- Chuyên môn, các Tổ chuyên môn; 

- CBGVNV ( thực hiện); 

- Ban đại diện CMHS; 

- Lưu: VT, Chuyen mon (Phu_3b) 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phan Văn Phú 
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