
PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU  

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT 

 

Số : 161- QĐ/ MNTV 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Tân Việt, ngày 01 tháng 09 năm 2019 

  V/v: Phân công  nhiệm vụ cụ thể 

CBGVNV  năm học 2019 - 2020 

 

                       HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT 

Căn cứ văn bản hợp nhất Số: 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015  về Quyết 

định ban hành Điều lệ trường Mầm non; Căn cứ Thông tư số 06/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ 

quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc 

trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Căn cứ Thôn tư số: 48 /2011/TT-

BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giáo 

viên mầm non; 

Căn cứ Nghị quyết họp HĐGV ngày 3/8/2019;  

Xét Phẩm chất , đạo đức năng lực sở trường, năng lực thực tiễn  của Cán bộ 

giáo viên nhân viên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Nay phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 

học 2019-2020  gồm có các đ/c:  (có tên trong  danh sách kèm theo). 

Điều 2: Các đ/c Cán bộ, giáo viên, nhân viên căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được 

phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho 

phù hợp với đặc thù công việc được giao theo quy định nhiệm vụ  của Điều lệ trường 

màm non. 

Điều 3: Các Đ/c  có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết 31/08/2020./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 1; 

- Lưu VT. 

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

  Ngô Thị Sửu 

 

https://vanban.luatminhkhue.vn/searchindoc?q=04/VBHN-BGD%C4%90T
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