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Bình Phước, ngày     tháng        năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi  

THCS, THPT và GDTX cấp tỉnh năm học 2020-2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và 

Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh 

Bình Phước ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/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 non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ  Kế hoạch số 3595/KH-SGDĐT ngày 09/11/2020 của Sở GD&ĐT về Kế 

hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS, THPT cấp tỉnh năm 

học 2020-2021;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 415 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp 

giỏi Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS, THPT và GDTX cấp tỉnh năm 

học 2020-2021 (có danh sách đính kèm). 

Điều 2. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi được cấp 

giấy chứng nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo và được hưởng các chế độ theo 

quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan và các giáo viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, GDTrH.. 

GIÁM ĐỐC 
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