
 

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:23/QĐ-THPTBTM                   Bắc Trà My, ngày 28 tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm giữ chức vụ  phó tổ trưởng tổ Ngữ Văn-Thư viện 

 năm học 2021-2022 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY 

 
  Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam ngày 16 tháng 05 

năm 2006 về việc thành lập Trường THPT Bắc Trà My; 

Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư  số: 32/2020/TT-BGDĐT 

ngày 15/9 /2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Xét đề nghị của tổ Ngữ Văn-Thư viện.   

QUYẾT ĐỊNH: 

     Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thị Bé, giữ chức vụ phó tổ  trưởng 

tổ Ngữ Văn-Thư viện năm học 2021-2022. 

  Thời gian giữ chức vụ một năm kể từ ngày 01/09/2021. 

 Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) của Bà Nguyễn Thị Bé 

được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

  Nhiệm vụ của ông Nguyễn Thị Bé là phụ trách theo dõi công tác thư 

viện nhà trường, hoạt động Văn học dân gian của tổ và các nhiệm vụ khác theo sự 

phân công của lãnh đạo nhà trường và tổ trưởng tổ Ngữ Văn-Thư viện. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Tổ trưởng Văn phòng, các Tổ trưởng chuyên môn và các 

bộ phận có liên quan và Bà  Nguyễn Thị Bé  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này.  

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

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Sở GD&ĐT (báo cáo); 

- Lưu: VT, VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 


