
    SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGHĨA HÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   48 /QĐ-NH1 Nghĩa Hành, ngày 27 tháng 11 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập đội tuyển học sinh  lớp 12 dự kỳ thi chọn học sinh giỏi 

cấp tỉnh năm học 2020-2021 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGHĨA HÀNH 

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được qui định tại khoản 

1, Điều 11 trong Điều lệ trường trung học do Bộ GD & ĐT ban hành ngày 15 

tháng 9 năm 2020; 

Căn cứ công văn số 1155/SGDĐT-GDTrH ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Sở 

GD-ĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm 
học 2020-2021; 

Theo đề nghị của Bộ phận chuyên môn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 12, dự thi kỳ 

thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2020-2021 gồm 38 học sinh có tên trong danh sách 

kèm theo. 

Điều 2. Học sinh có tên trong danh sách đội tuyển học sinh giỏi có nhiệm vụ 

tham gia dự thi theo đúng kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi. 

- Thời gian thi: Ngày 04/12/2020, khai mạc lúc 7 giờ 00 phút. Phần thi Nói 

môn Tiếng Anh thi vào lúc 13h30 ngày 04/12/2020. 

- Địa điểm thi: Trường THPT Trần Quốc Tuấn. 

Điều 3. Bộ phận chuyên môn, kế toán và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Hiệu trưởng và các PHT; 

- Các TTCM; 

- Lưu VP. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

 

 

Chu Anh Tuấn 
 


