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Số:          /QĐ-NM  Thiện An, ngày      tháng  9 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Tổ hỗ trợ kỹ thuật 

giáo viên, học sinh trường THCS Ngô Mây dạy học trực tuyến 

năm học 2021 – 2022 

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY 
  

Căn cứ Luật giáo dục 2019; 

Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, 

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

 Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT, ngày 30 / 03/ 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong 

cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; 

 Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-THCSNM ngày 06/9/2021 của trường THCS 

Ngô Mây về việc ban hành Kế hoạch dạy học trực tuyến năm học 2021 – 2022; 

 Căn cứ Quyết định số      /QĐ-NM ngày 07/9/2021 của Hiệu trưởng trường 

THCS Ngô Mây về việc ban hành quy chế tổ chức dạy và học trực tuyến đối với 

giáo viên, học sinh trường THCS Ngô Mây từ năm học 2021 – 2022; 

 Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của trường THCS Ngô Mây, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Tổ hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên, học sinh dạy và học 

trực tuyến đối với trường THCS Ngô Mây năm học 2021 – 2022 gồm các Ông 

(bà) có tên trong danh sách sau: 

 - Ông: Phan Quang Vĩ, Giáo viên TPT Đội, làm Tổ trưởng; 

 - Bà: Võ Thị Mỹ Nhân, Tổ trưởng tổ Toán- Tin, làm Tổ phó; 

 - Ông: Nguyễn Đức Thịnh, Thư ký HĐSP nhà trường, làm Thư ký; 

 - Ông: Phan Mỹ Phong, Giáo viên Toán – Tin, làm thành viên; 

 - Bà: Phạm Thị Minh Tâm, Giáo viên Toán – Tin, làm thành viên. 

 Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn, chế độ, thời gian thực hiện 

- Trách nhiệm và quyền hạn: Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-THCSNM ngày 

06/9/2021 và Quyết định số     /QĐ-NM ngày 07/9/2021 của Hiệu trường trường 

THCS Ngô Mây làm căn cứ triển khai thực hiện.  



Chế độ thực hiện: Tổ hỗ trợ kỹ thuật làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và 

được hỗ trợ theo các chế độ quy định hiện hành và được quy định trong quy chế 

chi tiêu nội bộ của trường THCS Ngô Mây năm 2021 (nếu có). 

Thời gian thực hiện: Thực hiện liên tục trong quá trình nhà trường triển khai 

dạy học trực tuyến và tự giải thể khi chuyển sang hình thức dạy học truyền thống 

Điều 3. Phó hiệu trưởng nhà trường, tổ trưởng các tổ chuyên môn, phụ trách 

các bộ phận công tác và cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường và các Ông 

(bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.          

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

 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng; 

- Như Điều 3; 

- Chuyên môn, các Tổ chuyên môn; 

- CBGVNV ( thực hiện); 

- Ban đại diện CMHS; 

- Lưu: VT, Chuyen mon (Phu_3b) 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh 
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