SỞ GD – ĐT ĐĂK NÔNG
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
Số

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-THPT

Quảng Phú, ngày 01 tháng 08 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các tổ chuyên môn, văn phòng và bổ nhiệm các chức danh
cán bộ quản lý tổ năm học 2018 – 2019
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÙNG VƯƠNG
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập tổ, bộ phận;
Xét đề nghị của phó hiệu trưởng, tổ, bộ phận của nhà trường;
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018-2019 và năng lực, phẩm chất của cán
bộ, giáo viên, nhân viên.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập các tổ: Văn phòng, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội,
Thể dục - Quốc phòng (có danh sách đính kèm).
Bổ nhiệm các chức vụ tổ trưởng, tổ phó các tổ công tác nói trên (có danh
sách đính kèm)
Thời gian giữ chức vụ được bổ nhiệm là 01 năm (kể từ ngày ký quyết định)
Điều 2. Các ông (bà) tổ trưởng, tổ phó các tổ chịu trách nhiệm quản lý và
điều hành theo đúng quy định Điều lệ trường trung học và các văn bản hiện hành.
Được hưởng phụ cấp chức vụ và các chế độ chính sách theo quy định của Nhà
nước kể từ ngày được bổ nhiệm.
Điều 3. Các bộ phận có liên quan, các đồng chí có tên trong điều 1 căn cứ
quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi gửi

-Như điều 3;
- Phó hiệu trưởng;
- Kế toán;
- Đăng trên Webstie của trường
- Lưu VT.

SỞ GD –ĐT ĐĂK NÔNG
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
DANH SÁCH BỔ NHIỆM CHỨC DANH TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ CÁC TỔ
CÔNG TÁC NĂM HỌC 2018-2019
(Kèm theo QĐ số:
/QĐ- THPT của Hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương)
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TỔ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Thể dục – Quốc phòng
Văn phòng

TỔ TRƯỞNG
Hà Xuân Hùng
Lê Xuân Dũng
Nguyễn Văn Bích
Nguyễn Thị Kim Hiền

TỔ PHÓ
Nguyễn Thi Cẩm Minh
Bùi Văn Nhất

Quảng Phú, ngày 01 tháng 08 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG

