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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ Hóa – Sinh 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung

ương Đảng khoá XII về việc một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

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

thông có nhiều cấp học ngày 28 tháng  3 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tào;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng  01 năm 2014 của

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử

dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Thực hiện Kết luận của cuộc họp lãnh đạo ngày 29/4/2020 và tình hình thực tế

biên chế đội ngũ của nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sát nhập các tổ Hóa, tổ Sinh năm học 2019- 2020 thành tổ Hoá - Sinh từ  

ngày 09  tháng  05  năm 2020.

Điều 2: Tổ chuyên môn hoạt động theo nhiệm vụ được quy định ở Điều 16, Điều

17 Chương II, Điều lệ trường trung học cơ sơ, trường trung học phổ thông và trường

phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày

28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;



    Điều 3:  Bộ phận chuyên môn , bộ phận Kế toán tài chính, các tổ  Chuyên môn

và Tổ trưởng Văn phòng  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Các PHT ( để thực hiện)
- Như điều 3 ( Thực hiện)
- Kho bạc Nhà nước ( phối hợp)
- Website của trường
- Lưu: VT, KT

HIỆU TRƯỞNG

Trần Hữu Lý
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