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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập và chỉ định giáo viên phụ trách Câu lạc bộ TDTT  

trường THCS Ngô Mây năm học 2022 – 2023 

 
 

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 Văn bản hợp nhất Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định về chế độ việc làm đối với 

giáo viên phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-NM ngày 27/10/2020 của Hiệu trưởng trường 

THCS Ngô Mây về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động trường THCS Ngô 

Mây từ năm học 2020 – 2021 

 Căn cứ Kế giáo dục nhà trường năm học 2022 – 2023; 

 Theo đề nghị của Chuyên môn trường THCS Ngô Mây, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập  và chỉ định giáo viên phụ trách Câu lạc bộ TDTT trường 

THCS Ngô Mây năm học 2022 – 2023 gồm có các Ông (bà) có tên trong danh 

sách sau: 

 - Bà: Phan Thị Loan, Giáo viên môn Thể dục, làm Chủ nhiệm; 

 - Bà: Đặng Thị Thu Hiền, Giáo viên môn Thể - Sinh, làm Phó chủ nhiệm; 

 - Ông: Phan Quang Vĩ, Giáo viên Tổng phụ trách Đội, làm thành viên; 

 Điều 2. Nội dung, chế độ, thời gian, yêu cầu thực hiện 

- Nội dung thực hiện: Căn cứ Kế hoạch giáo dục nhà trường và tình hình 

thực tiễn của bộ môn Thể dục, GDTC trong trường THCS 

Chế độ thực hiện: Câu lạc bộ hoạt động theo Quy chế tổ chức hoạt động và 

Quy chế chuyên môn của nhà trường và được tính 2 tiết/tuần. 

Thời gian thực hiện: Mỗi tháng thực hiện 2 buổi theo Kế hoạch của Câu lạc 

bộ TDTT được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt. 

Yêu cầu: Giao Chủ nhiệm Câu lạc bộ phối hợp và xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện của Câu lạc bộ và kết nạp hội viên gồm Giáo viên, học sinh các 

Chi đội vào câu lạc bộ theo quy định. 



Phối hợp với Ban đại diện CMHS trong việc thực hiện hiệu quả kế hoạch 

hoạt động của câu lạc bộ. 

- Kinh phí: Chủ nhiệm câu lạc bộ xây dựng dự trù kinh phí hoạt động trình 

Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt đối với nguồn kinh phí được UBND thị xã giao 

trong năm 2022, 2023 và nguồn xã hội hóa (nếu có). 

Điều 3. Phó Hiệu trưởng nhà trường, tổ trưởng các tổ chuyên môn 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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