
      SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY   

         

        Số: 65 /QĐ-THPTBTM 

  

                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

  

                Bắc Trà My, ngày 13 tháng 10  năm 2021 

 

                                                            

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Giáo dục hướng nghiệp  

 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 phổ thông cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường trung học phổ thông nhiều cấp học ban hành ban hành kèm theo thông tư 

32/2020/TT-BGĐT ngày15 tháng 9 năm 2020  

Căn cứ hướng dẫn số 1751/SGDĐT –GDTrH ngày 01 tháng 9 năm 2021 của 

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 

2021-2022; 

Căn cứ vào kế hoạch công tác năm học và điều kiện thực tế của nhà trường. 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

           Điều 1.  Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động Giáo dục hướng nghiệp năm học 

2021-2022 gồm các ông bà có tên sau:  (có danh sách kèm theo) 

           Điều 2.  Ban chỉ đạo hoạt động Giáo dục Hướng nghiệp năm học 2021-2022 có 

trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác và thực hiện đúng yêu cầu, chức năng, nhiệm 

vụ theo hướng dẫn của Bộ và của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam về hoạt động 

giáo dục Hướng nghiệp. 

           Điều 3. Các bộ phận liên quan, các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

        

 Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG 

- Như điều 1; 

- Lưu hồ sơ Ban HĐGDNGLL; 

- Lưu VT. 

                              



 

 

BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP 

NĂM HỌC 2021- 2022 

  

(Kèm theo quyết định số: 65 /QĐ-THPTBTM ngày 13  tháng 10 năm 2021) 

  

TT Họ và tên Chức vụ 
Phụ trách công việc 

  

1 Ngô Phi Công 
(Hiệu Trưởng) 

Trưởng ban 

- Theo dõi hoạt động GDHN 

chung cho toàn trường. 

- Xây dựng K.H và tổ chức hoạt 

động GDHN cho K12. 

- Phân công công việc cho các 

thành viên. 

2 Phạm Ngọc Hùng 
(P. Hiệu Trưởng) 

P.Trưởng ban trực 

-  Xây dựng K.H hoạt động K11 

- Chịu trách nhiệm chính Tổ 

chức hoạt động GDHN K11 

3 Thầy Trần Phương Quang 
(BT ĐT) 

Ủy viên  

-  Xây dựng K.H hoạt động K10 

- Chịu trách nhiệm chính Tổ 

chức hoạt động GDHN K10 

4  Thầy Đỗ Phan Trường 
(P.BTĐT) 

Uỷ viên 

- Tham mưu và phụ trách các 

hoạt động văn nghệ, trang trí- dự 

trù kinh phí thực hiện. 

      

Và 28 giáo viên chủ nhiệm toàn trường chịu trách nhiệm đôn đốc, quản lý học 

sinh của lớp chủ nhiệm. 

 

 


