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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
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QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai
trong nhà trường theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Năm học 2020 - 2021
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 14
Căn cứ Điều lệ trường Mầm non Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2011/TTBGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân.
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường
năm học 2020 - 2021 theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT gồm các ông (bà) có tên
sau:
TT
1
2
3
4
5
6
7

Họ và tên
Phạm Thị Xuân Mai
Phạm Diễm Thi
Bùi Thị Hồng Trang
Nguyễn Ngọc Hoa
Trần Minh Thư
Nguyễn Thị Cao Minh
Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chức vụ
Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng CSND
Phó Hiệu trưởng GD
GV, Chủ tịch CĐCS
GV, Bí thư chi đoàn
KT – VT
GV, Trưởng ban TTND

Nhiệm vụ
Trưởng ban
Phó trưởng ban
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Điều 2: Ban Chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai có trách nhiệm xây dựng kế
hoạch, hoàn thành đầy đủ, chính xác các nội dung và tiến hành công khai theo đúng quy
định của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.
Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban phân công.
Điều 3: Các bộ phận văn phòng, chuyên môn và các ông (bà) có tên ở điều 1
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 1
- Lưu .

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Phạm Thị Xuân Mai
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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai
trong nhà trường theo Thông tư số 36/2017/TT.BGD-ĐT
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-MN, ngày 25/8/2020)

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-MN, ngày 25/8/2020 của Hiệu trưởng trường Mầm
non 14 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường theo Thông
tư số 36/2017/TT-BGDĐT; nay hiệu trưởng trường phân công nhiệm vụ cho các thành
viên Ban chỉ đạo như sau:
1. Bà Phạm Thị Xuân Mai – BTCB, Hiệu trưởng – Trưởng ban phụ trách chung.
Phụ trách chính công khai điều kiện đảm bảo chất lượng CSGD.
2. Bà Phạm Diễm Thi – Phó Hiệu trưởng – Thành viên. Phụ trách chính tổng hợp
các biểu mẫu công khai. Phụ trách chính việc niêm yết công khai theo quy định;
3. Bà Bùi Thị Hồng Trang – Phó Hiệu trưởng – Thành viên. Phụ trách nội dung
thực hiện Quy chế công khai cho Cha mẹ học sinh trong toàn trường;
4. Bà Nguyễn Ngọc Hoa – GV, CT.CĐCS - Thành viên. Phụ trách công tác
tuyên truyền chủ trương, kế hoạch, nội dung thực hiện Quy chế công khai cho CMHS
và các GV, NV;
5. Bà Trần Minh Thư - GV, BTCĐ - Thành viên. Phụ trách công tác tuyên truyền
chủ trương, kế hoạch, nội dung thực hiện Quy chế công khai cho CMHS và các GV,
NV.
6. Bà Nguyễn Thị Cao Minh - Kế toán - Thành viên. Phụ trách công khai thu,
chi tài chính của đơn vị;
7. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Trưởng ban TTND - Thành viên. Phụ trách chính
việc kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch, Quy chế công khai trong nhà trường theo
quy định.
Yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân
công; chủ động liên hệ, trao đổi giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo, xin ý kiến của
đồng chí Trưởng ban để thống nhất nội dung công việc nhằm thực hiện tốt Quy chế
công khai trong nhà trường đúng quy định./.

