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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 33/QĐ-THPT Bù Đốp, ngày 15 tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến 

 cấp Trường năm học 2022-2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THANH HÒA 

Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của 

UBND tỉnh về ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước; 

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-THPT ngày 09 tháng 12 năm 2022 của trường 

THPT Thanh Hòa về việc thành lập Hội đồng sáng kiến năm học 2022-2023; 

Căn cứ kết luận của Hội đồng sáng kiến trường THPT Thanh Hòa ngày 15 

tháng 12 năm 2022 về việc xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng 

của sáng kiến đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong năm học 2022-

2023; 

Xét đề nghị của Hội đồng sáng kiến nhà trường, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công nhận cho 27 tác giả, đồng tác giả có sáng kiến được công nhận 

phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến cấp Trường năm học 2022-

2023 (có danh sách kèm theo). Chọn gửi 18 đề tài sáng kiến đề nghị công nhận cấp 

Ngành Giáo dục và Đào tạo và 03 đề tài sáng kiến đề nghị công nhận cấp Tỉnh 

năm học 2022-2023 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tác giả, đồng tác giả có sáng kiến được công nhận được tặng tiền 

thưởng và điểm thi đua theo quy định của đơn vị. 

Điều 3. Các cá nhân, bộ phận có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở GD&ĐT Bình Phước; 

- CB-GV-NV nhà trường; 

 - Lưu: VT, Hồ sơ sáng kiến. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Định 

 


