
UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Gia Nghĩa, ngày      tháng       năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận các cá nhân đạt thành tích cao tại Kỳ thi  

Olmypic Tiếng Anh trên internet (IOE) cấp thành phố, năm học 2021-2022 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 

 

 Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND thị xã 

Gia Nghĩa về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành 

phố Gia Nghĩa); 

 Thực hiện Công văn số 251/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 22/02/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olmypic 
Tiếng Anh trên internet (IOE) cấp tỉnh năm học 2021-2022; 

  Theo đề nghị của bộ phận Chuyên môn phòng GD&ĐT; đề nghị của các đơn 
vị trường học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận các em học sinh có thành tích cao tại Kỳ thi Olmypic Tiếng 

Anh trên internet (IOE) cấp thành phố, năm học 2021-2022 gồm các em học sinh có 

tên sau: (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các cá nhân có tên tại Điều 1 được ghi vào sổ khen thưởng của Ban Tổ 

chức Kỳ thi Olmypic Tiếng Anh trên internet (IOE) cấp thành phố, năm học 2021-

2022 và được cấp giấy chứng nhận cho các em đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. 

Điều 3. Ban Tổ chức Kỳ thi Olmypic Tiếng Anh trên internet (IOE) cấp thành 

phố năm học 2021-2022, Hiệu trưởng các đơn vị trường học, các cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                  
- Như điều 3; 

- UBND thành phố Gia Nghĩa; 

- LĐ PGD&ĐT; 

- Lưu: VT, ĐH. 

 TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

        Phạm Thị Hà 
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