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  Số: 01/QĐ-THPTBTM                      Bắc Trà My, ngày 10  tháng 8  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công hướng dẫn tập sự cho viên chức năm học 2021-2022 

   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG BẮC TRÀ MY 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ thông tư số 03/VBHN-BGD ĐT ngày 23 tháng 6 năm 2017 ban 

hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 Quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Công văn 1192/SGDĐT-VP ngày 08/6/2021 của Sở GD&ĐT 

Quảng Nam V/v hướng dẫn công tác tập sự và ký kết hợp đồng làm việc. 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn trường, 

                                                QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà 

trường thực hiện hướng dẫn tập sự cho viên chức năm học 2021-2022 . 

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong danh sách có trách nhiệm thực 

hiện kế hoạch hướng dẫn tập sự cho viên chức theo phân công chuyên môn và 

các hoạt động giáo dục khác phù hợp với đặc thù công việc được giao theo đúng 

quy định của Điều lệ trường THPT; 

Thời gian từ 01/09/2021 đến khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự phải xây dựng 

kế hoạch Hướng dẫn tập sự và được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 

mức lương tối thiểu hiện hành. 

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 và các bộ phận, cá nhân liên quan 

trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

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

Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG    
- Như điều 3;  

- Lưu VT, KT, TCCB.  

 
 

 



DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN TẬP SỰ 2020-2021 
(Kèm theo QĐ số 01/QĐ-THPTBTM ngày 10/8/2021 của Hiệu trưởng Trường THPT 

Bắc Trà My) 

STT Người hướng dẫn Chức vụ Người được hướng dẫn Nhiệm vụ phân công 

1 Lại Thế Truyền TTCM  Ngữ văn Trần Việt Thúy GV bộ môn Ngữ Văn 

2 Võ Thị Nghi TTCM Tiếng Anh Nguyễn Thị Mai Quyên GV bộ môn Tiếng Anh 

3 Lê Thị Phương Thảo GV Tiếng Anh Nguyễn Thị Kiều Oanh GV bộ môn Tiếng Anh 

4 Đỗ Văn Chín TTCM Toán Trần Thị Công Kiều GV bộ môn Toán 

5 Lê Thị Ly Na GV Địa Lý Đinh Thị Vân GV bộ môn Địa lý 

Danh sách có 05 người./. 


