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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 38/QĐ-THPT Bù Đốp, ngày 09 tháng 01 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận học sinh đạt giải Kì thi chọn học sinh giỏi 10, 11 cấp Trường, 

  năm học 2022-2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THANH HÒA 

Căn cứ  Điều lệ Trường Trung học cơ sở, trường 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 Quyết định số 2464/QĐ-SGDĐT ngày 24/8/2022 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền 

hạn và tổ chức bộ máy của trường trung học phổ thông Thanh Hòa; 

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-THPT ngày 01/9/2022 của trường THPT Thanh Hòa 

về kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023; 

  Căn cứ kết quả chấm thi Kì thi chọn học sinh giỏi 10, 11 cấp trường năm học 

2022-2023; 

  Xét đề nghị của Phó Hiệu trưởng phụ trách, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Công nhận cho 82 học sinh đạt giải trong Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 

11 cấp trường, năm học 2022-2023 có tên sau (có danh sách kèm theo).   

 Điều 2. Học sinh đạt giải trong Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11 cấp trường được 

tặng thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. 

 Điều 3.  Học sinh có tên tại Điều 1 và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

Trương Thanh Bình 

  

 


