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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra giữa kỳ, năm học 2022-2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ 

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ công văn 2143/SGDĐT-GDTrH ngày 11/10/2022 của Sở GDĐT 

Quảng Nam về  Hướng dẫn tổ chức kiểm tra giữa kì năm học 2022-2023; 

Xét phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của CB-CC; 

Xét yêu cầu nhiệm vụ năm học và đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà 

trường năm học 2022-2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nay thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra giữ kỳ, năm học 2022-2023 

gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

1. Ông: Trần Đình Lộc, Hiệu trưởng   - Chủ tịch Hội đồng; 

2. Bà: Lương Thị Thanh Thúy, PHT   - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

3. Các ủy viên:  

3.1. Bà: Đinh Thị Xuân Thời, TTCM tổ KHTN;  

3.2. Bà: Nguyễn Thị Phụng, TPCM tổ KHTN;  

3.3. Bà: Trần Thị Quỳnh Dao, TPCM tổ KHTN; 

3.4. Bà: Nguyễn Thị Hồng Thuận, TTCM tổ KHXH;  

3.5. Bà: Lê Thị Thúy, TPCM tổ KHXH;  

3.6. Bà: Nguyễn Thị Thu, thư kí Hội đồng; 

3.7. Các ông, bà giáo viên bộ môn Lịch sử, Địa lý, GDCD, Âm nhạc, Mĩ 

Thuật, Thể dục, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ làm Uỷ viên. 

 Điều 2. Các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực 

hiện việc thống nhất ra đề cương ôn tập, ma trận đề, đề kiểm tra và đáp án - biểu 

điểm, tổ chức xét duyệt đề, in sao đảm bảo tính bảo mật đề kiểm tra, đảm bảo đánh 

giá chính xác năng lực học tập của các đối tượng học sinh và tổ chức coi kiểm tra, 

chấm bài kiểm tra nghiêm túc và đúng qui chế. 

 Điều 3. Bộ phận chuyên môn, các tổ chuyên môn và các ông bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
Nơi nhận:                                                                                
- Tổ trưởng chuyên môn; 

- Trên Website của trường; 

- Lưu: HSCM, VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

Trần Đình Lộc 



 


