UBND HUYỆN HOA LƯ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 656 /PGD&ĐT- VP

Hoa Lư, ngày 14 tháng 10 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v giới thiệu cán bộ quản lý tham dự “Lễ
tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý
giáo dục tiểu biểu” năm 2021

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình
Thực hiện Công văn số 1249/SGDĐT-VP ngày 04/10/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc chọn, cử nhà giáo tiêu biểu tham dự “Lễ tuyên dương nhà giáo,
cán bộ quản lý giáo dục tiểu biểu” năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo giới
thiệu 01 cá nhân tiêu biểu năm học 2020-2021, cụ thể như sau:
Họ và tên: Dương Đặng Phương Hoa
Ngày, tháng, năm sinh: 27/04/1975
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường THCS Ninh Giang
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoa Lư trân trọng giới thiệu./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, VP.Dung
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Đinh Thị Bích Huệ

DANH SÁCH GIỚI THIỆU CÁ NHÂN TIÊU BIỂU XUẤT SẮC NĂM 2021
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- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu thực
hiện các quy định về đạo đức nhà giáo; các quy
định của pháp luật; các quy định của cơ quan
và quy chế của ngành.
- Luôn năng động, sáng tạo, gương mẫu trong
mọi hoạt động. Có phương pháp làm việc khoa
học, tác phong nhanh nhẹn, gần gũi, thân thiện,
nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp. Luôn lan tỏa
năng lượng tích cực, được phụ huynh tin tưởng,
học trò kính trọng, đồng nghiệp quý mến, tin
tưởng.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, tin học, ngoại
ngữ. Đáp ứng tốt nhiệm vụ quản lý giai đoạn
hiện nay.
- Cùng với BGH trường THCS Đinh Tiên
Hoàng lãnh đạo nhà trường hoàn thành xuất sắc
các nhiệm vụ được giao. Trường THCS Đinh
Tiên Hoàng luôn đứng vị trí số 1 trong huyện
về chất lượng giảng dạy đại trà và chất lượng
học sinh giỏi. Nhà trường nhiều năm liền được
nhận cờ thi đua xuất sắc và nhiều danh hiệu cao
quý khác.
- Cùng với BGH trường THCS Ninh Giang
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lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt các
nhiệm vụ được giao.
- Luôn quan tâm, dìu dắt, hỗ trợ đồng nghiệp
trong công tác giảng dạy, đặc biệt trong công
tác bồi dưỡng học sinh giỏi đi thi cấp tỉnh môn
Tin học.
- Trực tiếp dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Tin
dự thi HSG cấp tỉnh 13 năm qua luôn trong tốp
đầu của Tỉnh. Năm học 2020-2021, đội tuyển
do đồng chí Hoa trực tiếp phụ trách xếp thứ
Nhất tỉnh với 9/10 học sinh được giải, trong đó
có 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba, 01 giải
Khuyến khích.

