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CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Sáng ngày 1/6/2015, trường Mầm non 19/5 được vinh dự đón các cấp lãnh đạo Quận uỷ,
UBND, lãnh đạo phòng GD&ĐT Quận Hải Châu về công bố quyết định bổ nhiệm chức danh
Phó hiệu trưởng cho cô giáo Lê Thị Bích Trâm thay thế cho cô Dương Thị Hoa đã nghỉ hưu từ
ngày 1/ 5/2015.

Thay mặt đoàn, Ông Dương Văn Vân – Quận uỷ viên, Trưởng phòng nội vụ Quận Hải Châu đọc
và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó hiệu trưởng cho cô giáo Lê Thị Bích Trâm.

Cô Trần Thị Thuý Hà, Trưởng phòng GD&ĐT Quận Hải Châu tặng hoa chúc mừng và có ý kiến
phát biểu chỉ đạo nhà trường cùng chung sức, đồng lòng để tiếp tục giữ vững và phát huy các
thành tích đã đạt được cũng như dặn dò cá nhân cô giáo được bổ nhiệm tiếp tục rèn luyện, phấn
đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình.

Bà Hoàng Giang Yên Thuỷ- Bí thư Đảng uỷ Phường Hải Châu I cũng hết sức vui và chúc mừng
cô Lê Thị Bích Trâm – một gương mặt nổi bật trong công tác đoàn ở địa phương vì được cấp
trên quan tâm , đề bạc tại chổ, đây là điều kiện thuận lợi trong công tác sau này của cô giáo
được bổ nhiệm và mong lãnh đạo cấp trên tiếp tục quan tâm đến giáo dục mầm non nói riêng
cũng như các cấp học khác trên địa bàn phường Hải Châu I.

Kết thúc buổi công bố quyết định, cô giáo Lê Thị Bích Trâm xin nhận nhiệm vụ và gởi lời cảm
ơn sâu sắc đến lãnh đạo Quận uỷ, UBND Quận Hải Châu, lãnh đạo phòng GD&ĐT Quận Hải
Châu, lãnh đạo địa phương phường Hải Châu I, tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường đã tín
nhiệm và đề bạc. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ niềm vui, sự lo lắng khi nhận nhiệm vụ mới và
hứa sẽ cố gắng nổ lực để hoàn thành nhiệm vụ.

1/2

Lãnh đạo cấp trên về công bố quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng cho trường mầm non 19/5
Thứ ba, 09 Tháng 6 2015 20:57

vLãnh đạo UBND Quận và lãnh đạo phòng GD&ĐT Quận Hải Châu về công bố quyết định tại
trường

Ông Dương
nhiệm
chức danh
Văn VânhiệuQuận
phó cho
ủy cô
viên,
giáo
Trưởng
Lê Thị
phòng
Bích nội
Trâm
vụ Quận Hải Châu đọc quyết định bổ

2/2

