
UBNDTỈNH THANH HOÁ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 2996/SGDĐT-KT&KĐCLGD 

V/v giới thiệu cán bộ tham gia công tác 

đề thi, chấm thi năm học 2020-2021. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Thanh Hoá, ngày  21 tháng 9 năm 2020    

 

 

Kính gửi:  

        - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

  - Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT. 

 

Để các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021, thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, Sở 

GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố; các trường THPT, 

THCS&THPT, giới thiệu cán bộ giáo viên (thuộc các bộ môn: Toán, Vật lý, Hóa học, 

Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh) tham gia 

công tác đề thi, chấm thi, cụ thể như sau: 

- Về số lượng: các phòng GD&ĐT, các trường THPT, THCS&THPT giới thiệu 

mỗi môn tối thiểu 2 người, tối đa 4 người. 

- Về điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ giáo viên được giới thiệu: phải có bản lĩnh 

chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn tốt, có tinh 

thần trách nhiệm cao, đã tham gia làm các nhiệm vụ giới thiệu đề, biên tập đề, ra đề, 

chấm thi cho Sở GD&ĐT, là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, ... Các đơn vị lập danh sách 

cán bộ giáo viên giới thiệu (theo mẫu gửi kèm công văn này) gửi về Sở GD&ĐT qua 

Phòng KT&KĐCLGD theo địa chỉ email: thanghm.ktkd@thanhhoa.edu.vn trước ngày 

26/9/2020. 

Nhận được công văn này, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng 

GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT 

triển khai thực hiện nghiêm túc.  

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT, KT&KĐCLGD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Thị Hằng 

 

mailto:thanghm.ktkd@thanhhoa.edu.vn


SỞ GD&ĐT THANH HÓA (UBND HUYỆN....)                  DANH SÁCH GIỚI THIỆU CÁN BỘ GIÁO VIÊN  

     TRƯỜNG THPT (PHÒNG GD&ĐT)                 THAM GIA CÔNG TÁC ĐỀ THI, CHẤM THI NĂM HỌC 2020-2021
   

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Môn 

dạy 
Đơn vị công tác Chức vụ  GVG tỉnh  

Đã tham gia nhiệm 

vụ (giới thiệu đề, 

ra đề, chọn đề, 

chấm thi của Sở) 

Số điện 

thoại  

di động 

Có học sinh dự 

thi HSG năm 

học 2020-2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1          

2          

  Ghi chú:  - Cột (5): Nếu là GV THCS thì ghi rõ tên trường THCS nơi công tác. 

                            - Cột (7): Nếu là GVG cấp tỉnh thì ghi năm dự thi đạt danh hiệu GVG. 

         - Cột (8): Nếu đã tham gia nhiệm vụ nào của Sở GD&ĐT thi ghi rõ, nếu chưa tham gia thì để trống. 

         -  Cột (10): Nếu có học sinh tham dự kỳ thi HSG năm học 2020-2021 thì đánh dấu (×), nếu không thì để trống. 

 

 ........................., ngày …  tháng …    năm 2020 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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