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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kiện toàn Hội đồng trường tiểu học Tô Hiệu 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  HUYỆN CƯ JÚT 

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/ TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/05/2015 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-CTUBND ngày 14/06/2006 của Chủ tịch 

UBND huyện Cư Jút, về việc phân công cho Trưởng Phòng Giáo dục huyện và Đào 

tạo, thực hiện một số công tác quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học; 

Xét tờ trình số 01/TTr-THTH, ngày 23 tháng 3 năm 2020 của trường tiểu học 

Tô Hiệu, V/v đề nghị kiện toàn Hội đồng trường; 

Xét đề nghị của bộ phận tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều1. Kiện toàn Hội đồng trường tiểu học Tô Hiệu gồm các bộ phận sau đây: 

1. Chủ tịch Hội đồng trường: Hiệu trưởng.  

2. Thư ký Hội đồng trường: Thư ký Hội đồng sư phạm 

3. Các Ủy viên Hội đồng trường gồm: 

- Phó hiệu trưởng  

- Chủ tịch công đoàn 

- Tổng phụ trách đội  

- Tổ khối trưởng khối 1 

- Tổ khối trưởng khối 2 

- Tổ khối trưởng khối 3 

- Tổ khối trưởng khối 4 

- Tổ khối trưởng khối 5 

- Tổ trưởng tổ văn phòng 



Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường tiểu học Tô Hiệu thực hiện 

theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 

41/2010/TT-BGDĐT). 

Điều 3. Hiệu trưởng trường tiểu học Tô Hiệu, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

và các ông (bà) có tên ở  điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 

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

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TP, các PTP; 

- Lưu VT,TCCB 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiệp 
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