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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập ban quản lý, điều hành khu nội trú học sinh DTTS 

 năm học 2021-2022 

 

- 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 chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại Thông tư số 

32/TT/2020-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành 

Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nay thành lập ban quản lý, điều hành khu nội trú học sinh DTTS 

trường THPT Bắc Trà My gồm các ông (bà) có tên sau: (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Ban Quản lý, điều hành thực hiện công tác quản lý và điều hành công 

việc của khu nội trú theo đúng nội quy, quy định của nhà trường và quy định của 

pháp luật về quản lý học sinh, sinh viên nội trú. 

 Trưởng ban quản lý, điều hành khu nội trú có trách nhiệm phân công các thành 

viên trong ban tổ chức việc kiểm tra công tác quản lý học sinh, công tác vệ sinh, vệ 

sinh an toàn thực phẩm, thực đơn hằng ngày của bếp ăn khu nội trú và các công tác 

khác theo sự phân công của Hiệu trưởng nhà trường. 

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

trong nhà trường căn cứ Quyết định thi hành. 

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

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3 

- Lưu VT 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 



 

DANH SÁCH BAN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH KHU NỘI TRÚ HỌC SINH 

DTTS TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY, NĂM HỌC 2021-2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-THPTBTM ngày 26/8/2021 của Hiệu 

trưởng trường THPT Bắc Trà My.) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Ông Phạm Ngọc Hùng Phó Hiệu trưởng Trưởng ban 

2 Ông Lê Tấn Thành TT tổ VP Phó ban 

3 Ông Trần Thanh Hồng Bảo vệ Thành viên 

4 Bà Nguyễn Thị Kim Huyền Kế Toán Thành viên 

5 Bà Nguyễn Thị Phong Thủ quỹ Thành viên 

 

 


