
 

 

         SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 34/QĐ-THPTBTM           Bắc Trà My, Ngày 16 tháng 9  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Ban phụ trách công tác pháp chế & công tác 

tuyên truyền phổ biến pháp luật trường học năm học 2021-20222. 

 

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; 

Căn cứ hướng dẫn của Sở GD&ĐT Quảng Nam “Về việc hướng dẫn công tác 

pháp chế  năm học 2021-2022”. 

Xét trình độ chuyên môn và năng lực của từng cán bộ - giáo viên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nay thành lập Ban phụ trách công tác pháp chế & công tác  tuyên 

truyền phổ biến pháp luật trường THPT Bắc Trà My  năm học 2021 -2022  gồm các 

ông (bà) có tên sau: 

 1. Ông Ngô Phi Công  - Hiệu trưởng     -Trưởng ban 

 2. Ông Phạm Ngọc Hùng  -Phó hiệu trưởng             -P. Trưởng ban 

3. Ông Trần Phương Quang -Bí thư Đoàn trường           -Thành  viên 

4. Ông Nguyễn Lương Thành -Chủ tịch công  Đoàn            -Thành  viên 

 5. Ông Lê Văn Huy Vũ  -Tổ trưởng tổ Sử-Địa-CD          -Thành  viên 

 6. Ông Lại Thế Truyền   - Tổ trưởng tổ Ngữ văn            -Thành  viên 

 7. Bà: Bùi Thị Minh Tâm  - Giáo viên  GDCD   -Thành viên 

 8. Bà: Phạm Thị Hoài Linh  - Tổ trưởng tổ Sinh vật   -Thành viên 

  Điều 2. Ban phụ trách công tác pháp chế và phổ biến giáo dục pháp luật  

có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng và hiệu 

quả công tác pháp chế và giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường, tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành 

pháp luật của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học, góp phần ổn định môi 

trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

    Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công. 



 

 

 Điều 3. Các ông bà có tên tại điều 1 và các bộ phận có liên quan trong nhà 

trường chiếu quyết định thi hành. 

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

                          

 Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG 

 - Phòng CTHSSV-PC (B/c);    

 - TTCM ,GV( thực hiện);  

 - Web của trường ;   

 - Lưu: VT. [H7-1.2-01]                      

 

  


