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QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Tuyết và
bà Nguyễn Thị Hương Giang
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật Khiếu nại 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;
Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của
Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;
Căn cứ Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc quy định Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non,
giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND, ngày 26/7/2017 của UBND
tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo;
Xét đơn khiếu nại của của bà Hoàng Thị Tuyết, sinh năm 1985, địa chỉ:
Giáo viên Trường MN Lộc Yên, huyện Hương khê và bà Nguyễn Thị Hương
Giang, sinh năm 1988, địa chỉ: GV trường MN Bông Sen, huyện Hương Khê,
khiếu nại về kết quả phần thi Biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc,
nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh năm
học 2020-2021;
Căn cứ Thông báo số 418/TB-SGDĐT ngày 19/3/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Hà Tĩnh về việc giải quyết đơn khiếu nại của giáo viên tham gia Hội
thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh năm học 2020-2021;
Căn cứ Biên bản làm việc về giải quyết khiếu nại của giáo viên tham gia
Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh năm học 2020-2021, ngày
20/3/2021;
Theo đề nghị của trưởng ban tổ chức Hội thi giáo viên giỏi mầm non năm
học 2020-2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giữ nguyên kết quả phần thi biện pháp nâng cao chất lượng công
tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của thí sinh Hoàng Thị Tuyết, sinh
năm 1985, địa chỉ: Giáo viên Trường MN Lộc Yên, huyện Hương Khê với tên
biện pháp: Khai thác và sử dụng, góc thiên nhiên, khám phá khoa học vào hoạt
động chăm sóc, giáo dục trẻ và thí sinh Nguyễn Thị Hương Giang, sinh năm

1988, địa chỉ: Giáo viên trường MN Bông Sen, huyện Hương Khê với tên biện
pháp: Đổi mới hình thức dạy thơ cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
Điều 2. Quyết định khiếu nại này là Quyết định cuối cùng.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Đoàn kiểm tra, Ban tổ chức Hội thi giáo viên giỏi mầm non năm học
2020-2021, bà: Hoàng Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hương Giang và cơ quan, tổ chức,
đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Phòng GDĐT huyện Hương Khê;
- Lưu: VT.
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