PHÒNG GDĐT HUYỆN LONG MỸ
TRƯỜNG TH THUẬN HÒA 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

Số: 11/QĐ-TH.TH2

Thuận Hòa 2, ngày 24 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giám thị, giám khảo,
kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2019-2020
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA 2
Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều trong Thông tư 30 về đánh giá
học sinh tiểu học;
Thực hiện Hướng dẫn số 224/PGDĐT-GDTH ngày 11 tháng 6 năm 2020 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Mỹ về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cuối
năm học 2019-2020 cấp tiểu học;
Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 06 năm 2019 của UBND
huyện Long Mỹ, về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học Thuận Hòa
2;
Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Thuận Hòa 2;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay thành lập Ban tổ chức, Ban giám thị, giám khảo Kiểm tra cuối kỳ 2,
năm học 2019-2020 gồm các ông (bà) có tên sau:
* Trưởng Ban: Ông Trần Minh Tâm, Hiệu Trưởng.
* P.Trưởng Ban: Ông Phan Văn Vinh, Phó Hiệu trưởng.
* Thanh Tra: Ông Trần Giang Sang, Thanh tra ND.
* Thư ký: Ông Trần Cơ Phát, Thư ký HĐ.
* Thành viên:
- Mời Bà lê Vạn Lý, chủ tịch Công đoàn trường
- Bà Mai Thị Tú, Kế toán trường.
- Ông Phạm Văn Dư, nhân viên BV.
* Giao nhận đề, bài thi từng buổi (04 đ/c có danh sách kèm theo)
* Giám thị coi thi (20 đ/c có danh sách kèm theo)
* Giám khảo chấm thi (12 đ/c có danh sách kèm theo)
Điều 2. Ban tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2, năm học 2019-2020 căn cứ Hướng dẫn số
224/PGDĐT-GDTH ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Long Mỹ về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cuối kì 2 năm học 2019-2020 cấp tiểu
học. Ban tổ chức bắt đầu làm việc lúc 13 giờ ngày 24/6/2020 đến hết ngày 03/7/2020.
giám thị coi thi họp lúc 14 giờ ngày 24/6/2020. Họp giám khảo chấm thi lúc 7 giờ 30
phút ngày 02/7/2020. Các chế độ chính sách được hưởng theo qui định hiện hành và tự
giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
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Điều 3. BGH, bộ phận chuyên môn trường, các bộ phận có liên quan và ông (bà),
có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như điều 1
- Lưu VT.
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