
 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động  

Trường THPT  Xuân Giang, năm học 2022 - 2023 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG 
Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường 
trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ; 

Căn cứ Quyết định số 4888/QĐ - UBND, ngày 24 tháng 7 năm 2017 của 
UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả 
công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, 
mầm non công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và Sơ Giáo dục và Đào 
tạo Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 2650/QĐ - UBND ngày 07 tháng 6 năm 2006 của 
UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập trường THPT Xuân Giang; 

Căn cứ công văn số 2600/SGDĐT- GDTrH, ngày  31 tháng  8  năm 2022 
của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện  nhiệm vụ giáo 
dục trung học năm học 2022 -2023; 

Xét năng lực Cán bộ, giáo viên, nhân viên, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động nhà trường  năm học 2022-
2023. 

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên các tổ chức, đoàn thể tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo qui định. 

Điều 3. Các bộ phận liên quan, các tổ chức đoàn thể, cá nhân trong nhà 
trường căn cứ Quyết định thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Sở GD&ĐT (b/c); 
- Lưu VP. 
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Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2022 


