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                                                                Buôn Hồ, ngày  10 tháng 10 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
“V/v thành lập Tổ Tư vấn tâm lý, Giám thị trong trường học” 

  
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT  HAI BÀ TRƯNG 

 

Căn cứ Thông tư 31/2017/TT-B GDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác tư vấn trong trường phổ thông.  

 Thực hiện Công văn số 1465/SGDĐT-PCCTHSSV, ngày 25 tháng 11 năm 

2013 về việc hướng dẫn thực hiện triển khai hoạt động của Tổ Giám thị; 

 Xét phẩm chất và năng lực cán bộ, giáo viên và tình hình thực tế của nhà 

trường năm học 2021 – 2022. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1.  Nay thành lập Tổ tư vấn tâm lý và Giám thị trong nhà trường gồm có các 

ông bà có tên sau đây: 

1) Ông: Trương Tuyên  - P. Hiệu trưởng  Tổ trưởng; 

2) Ông: Nguyễn Văn Âu - Giáo viên   Tổ phó ; 

3) Ông: Võ Kim Đồng - CTCĐ   Tổ phó; 

4) Ông: Hà Đức Kim  - Bí thư Đoàn TN  Tổ phó; 

5) Bà: Huỳnh Thị Bích Loan - Giáo viên   Thư ký. 

6) Thành viên gồm: thành viên BCH Đoàn TNCS HCM, nhân viên Y tế, 

Bí thư các chi đoàn, lớp trưởng các lớp. 

Điều 2. Tổ tư vấn tâm lý học đường có trách nhiệm: 

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê 

duyệt; 

2. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng tâm sinh lý của học sinh nhằm 

có những hỗ trợ tâm lý nhanh nhất, kịp thời giúp học sinh vượt qua các tình huống 

khó khăn khi gặp phải để tiếp tục học tập; 

3. Phân công lịch trực, thiết lập lưu trữ hồ sơ theo quy định. 

Điều 3. Bộ phận kế toán, bộ phân chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong nhà 

trường, các ông(bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

            HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: 
-Như điều 3; 

-Lưu VP. 

 

 

          

         LÊ VĂN THỌ 
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