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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức Cuộc thi tuyên truyền, 

giáo dục An toàn giao thông năm học 2020-2021 

 

Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-PGD&ĐT ngày 23/10/2020 của PGD&ĐT 

thị xã về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Cuộc thi tuyên truyền, giáo 

dục An toàn giao thông năm học 2020-2021, Ban Tổ chức cuộc thi phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên, cụ thể như sau: 

1. Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng phòng GD&ĐT - Trưởng Ban Tổ chức 

cuộc thi: Chỉ đạo và điều hành chung các hoạt động của Cuộc thi tuyên truyền, 

giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021. 

2. Bà Nguyễn Thị Hường, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo - Phó 

Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi 

- Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và triển khai các hoạt động của Cuộc 

thi theo nội dung Kế hoạch và Thể lệ; 

- Làm trưởng Ban giám khảo, chỉ đạo công tác đánh giá, xếp loại, khen 

thưởng và tổng kết Cuộc thi; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự ủy quyền của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi. 

3. Ông Hoàng Quang Phong, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo - Phó 

Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Chịu trách nhiệm công tác truyền thông về cuộc thi theo nội dung Kế 

hoạch. 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo về kỹ thuật để đưa các bài dự thi các ứng dụng 

internet được sử dụng trong cuộc thi .  

- Làm phó Ban Giám khảo chỉ đạo đánh giá, tính điểm các sản phẩm dự thi 

của các đơn vị trên các ứng dụng internet được sử dụng trong cuộc thi. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi. 

4. Tổ Thư ký: 

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Viên chức biệt phái PGD&ĐT; 

  - Bà Lê Thị Thuần - Viên chức biệt phái PGD&ĐT; 

  - Bà Nguyễn Thị Hiền - Viên chức biệt phái PGD&ĐT. 

* Nhiệm vụ 



 

- Làm nhiệm vụ tổng hợp kết quả theo quy định tại Thể lệ cuộc thi. Tham 

mưu đề xuất với BTC trong việc sắp xếp giải Cuộc thi. 

- Báo cáo kết quả cuộc thi về BTC. 

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Tổ chức. 

5. Các ủy viên:  

5.1. Phụ tránh CNTT 

- Ông Đoàn Duy Thành-Viên chức biệt phái PGD&ĐT; 

- Ông Thân Ngọc Lợi - VP HĐND-UBND thị xã; 

- Ông Nguyễn Minh Tiến-Viên chức biệt phái PGD&ĐT; 

-  Ông Đoàn Thanh Tuân- PHT TH&THCS Tràng Lương; 

- Ông Bùi Anh Tuấn - GV THCS Lê Hồng Phong; 

- Ông Nguyễn Xuân Hiền - GV TH Đức Chính.  

* Nhiệm vụ: 

- Tham mưu triển khai cuộc thi trên nền tảng trực tuyến.  

- Tiếp nhận video dự thi của các đơn vị, gắn mã số dự thi, đăng tải sản phẩm 

dự thi trên Youtube.com/DTVdongtrieu và Fanpage của DDCI Đông Triều theo 

quy định tại Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi. 

Tổng hợp kết quả cuộc thi thông qua bình chọn và chia sẻ trên 

Youtube.com/DTVdongtrieu và Fanpage của DDCI Đông Triều.  

- Chấm kỹ thuật dựng của các video dự thi. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Tổ chức. 

5.2.  Giám khảo 

-  Ông Nguyễn Hồng Lam-  PHT THCS Nguyễn Du 

-  Ông Nguyễn Đức Ngọc - GV THCS Thủy An 

-  Bà Nguyễn Thúy Hoàn- PHT TH  Nguyễn Huệ 

-  Bà Dương Thị Thúy Hằng - PHT TH Mạo Khê B 

* Nhiệm vụ:  

- Chấm nội dung các phần thi Chào hỏi, Hùng biện, Tiểu phẩm dự thi theo tiêu 

chí ban hành tại Thể lệ Cuộc thi. 

- Tham mưu đề xuất giải cho Cuộc thi. 

5.3. Phụ trách hậu cần 

- Bà Đặng Lệ Thủy-Viên chức biệt phái PGD&ĐT: Chịu trách nhiệm công tác 

tổ chức tổng kết, khen thưởng cuộc thi  

- Bà Nguyễn Thị Thảo - Kế toán PGD&ĐT: chịu trách nhiệm công tác tài 

chính để tổ chức cuộc thi theo kế hoạch. 

- Bà Đinh Thị Kim Cúc - Viên chức biệt phái PGD&ĐT: Chuẩn bị cơ sở vật 



 

chất, đôn đốc các trường TH tham gia Cuộc thi. 

- Bà Hoàng Thị Giang - Viên chức biệt phái PGD&ĐT: Chuẩn bị cơ sở vật 

chất, đôn đốc các trường THCS tham gia Cuộc thi. 

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức Cuộc 

thi tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021. Trong quá trình 

thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc báo cáo kịp thời về Thường trực Ban 

Tổ chức để giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                 
- VP UBND thị xã (b/c); 
- Các thành viên BTC; 
- Lưu VT, CMTHCS. 
 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

   Phạm Thị Thanh Tâm 

   (Trưởng Phòng GD&ĐT) 
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