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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG
TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHÚ TÂN
──────────

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 283/QĐ-PT

Phú Tân, ngày 06 tháng 09 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

───────────────────

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ Công tác thiết bị dạy học năm học 2019-2020
──────────

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHÚ TÂN
- Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ
thông có nhiều cấp học;
- Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/07/2008 của BGDĐT, Ban hành Quy định về
phòng học bộ môn,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ Công tác thiết bị dạy học năm học 2019-2020, gồm các Ông (Bà)
sau:
Họ và Tên

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ông Đặng Hữu Trực
Ông Trần Văn Bảo
Bà Lương Thị Kim Cương

Bà Lâm Thị Bích Phượng
Ông Nguyễn Văn Lội
Ông Trần Hoài Ngọc
Ông Nguyễn Trung Chính
Ông Lê Hoàng Trung
Bà Lê Nguyễn Tuyết Minh
Ông Nguyễn Ngọc Đặng
Ông Nguyễn Văn Mỹ
Ông, Bà Tổ Trưởng các tổ

Chức vụ
Hiệu Trưởng
P. Hiệu Trưởng
NVTB
GVTB, PT.PBM T.Anh
GVTB, PT.PBM Vật lý
GVTB, PT.PBM Hóa học
GVTB, PT.PBM Sinh học
GVTB, PT. Phòng Tin học 1
GVTB, PT. Phòng Tin học 2
PT thiết bị thể dục
PT thiết bị GDQP
Tổ trưởng

Chức vụ
Tổ Công tác TBDH
Tổ Trưởng
P. Tổ Trưởng
Thư ký
Thành viên
“
“
“
“
“
“
“
“

Điều 2. Tổ Công tác thiết bị dạy học có nhiệm vụ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo An giang.
(Đính kèm Phân công nhiệm vụ Tổ công tác thiết bị dạy học)
Điều 3. Các Ông ( Bà ) có tên trong điều 1, tổ Văn phòng, các tổ chuyên môn có liên quan
chịu nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận :

HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 1;
- Niêm yết;
- Lưu.

Đặng Hữu Trực

Trường THCS và
THPT Phú Tân,
Huyện Phú Tân,
Tỉnh An Giang
ptphutan.phutan
@angiang.gov.vn
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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
TỔ CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM HỌC 2018-2019
(Ban hành kèm theo Quyết định 283/QĐ-PT ngày 06/09/2019
của Trường THCS và THPT Phú Tân)
──────────

1. Tổ trưởng tổ Công tác thiết bị dạy học:
- Phụ trách chung, chỉ đạo công tác thiết bị dạy học theo hướng dẫn của Bộ, của Sở Giáo
dục và đào tạo
- Triển khai nhiệm vụ đến từng thành viên của tổ.
2. P. Tổ trưởng tổ Công tác thiết bị dạy học:

- Trực tiếp phụ trách công tác thiết bị của trường.
- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện của các thành viên.
3. Thư ký:
- Có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổ trưởng Tổ Công tác thiết bị.
3. Tổ trưởng chuyên môn, Nghiệp vụ
- Tổ trưởng chuyên môn là người giúp lãnh đạo nhà trường theo dõi hoạt động của phòng
học bộ môn, phòng thiết bị, phòng thực hành tin học và thực hiện chế độ báo cáo theo quy
định.
- Đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra việc thực hiện các loại hồ sơ sổ sách theo qui định của
các phòng thiết bị dạy học trong phạm vi quản lý.
4. Phụ trách thiết bị, Phụ trách phòng bộ môn, Phụ trách phòng thực hành tin học
- Viên chức làm công tác thiết bị dạy học là người trực tiếp quản lý hoạt động của phòng
học bộ môn, phòng thiết bị, phòng thực hành tin học và thực hiện chế độ báo cáo theo quy
định.
- Tham mưu xây dựng chương trình công tác hoạt động của các Phòng thiết bị dạy học,
phòng thực hành vi tính...; Kế hoạch mua sắm, bổ sung, sử dụng, bảo dưỡng trang thiết bị
hiện có của đơn vị.
- Trực tiếp thực hiện các loại hồ sơ, sổ sách theo dõi việc sử dụng các trang thiết bị.
- Có kế hoạch sử dụng phòng học bộ môn hằng tuần, tháng, học kỳ, năm học.
- Tham mưu xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
TT. TỔ CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC
──────────

