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SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC 

TRƯỜNG THPT THANH HÒA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bù Đốp, ngày  21 tháng 9 năm 2022 

  

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

Đ/v các thành viên trong Ban quản lí dạy thêm, học thêm, năm học 2022-2023 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-THPT ngày 20 tháng 9 năm 2022 

của Hiệu trưởng trường THPT Thanh Hòa) 

 

  Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-THPT ngày 20/9/2022 của Hiệu trưởng trường 

THPT Thanh Hòa về thành lập Ban quản lí dạy thêm, học thêm (DT, HT) năm học 2022-

2023. Nay phân công nhiệm vụ cụ thể cho một sô thành viên thuộc Ban quản lí DT, HT 

như sau: 

   

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC 

VỤ 

NHIỆM VỤ 

1 Trương Thanh Bình Trưởng 

ban 

Quản lí chung.  

Ngoài ra trực tiếp một số công việc sau: 

- Xét duyệt đơn xin dạy thêm của GV và đơn 

xin học thêm của HS. 

- Xét duyệt đơn xin miễn, giảm tiền học thêm 

của HS. 

- Trực tiếp quản lí, đôn đốc các bộ phận thu, 

nộp tiền học thêm của học sinh các khối lớp. 

2 Nguyễn Tiến Định Phó 

Trưởng 

ban 

- Theo dõi việc thực hiện nề nếp dạy học của 

giáo viên và việc học tập của học sinh 03 khối 

lớp. 

3 Nguyễn Ngọc Huân  Phó 

Trưởng 

ban 

- Lên kế hoạch, cùng với kế toán thực hiện hồ 

sơ trình Sở GD&ĐT phê duyệt Kế hoạch; 

- Kí duyệt sổ đầu bài DT, HT các khối lớp. 

- Tổng hợp số tiết dạy thêm của từng giáo viên; 

tổng hợp số tiết học thêm ở các lớp theo tháng, 

học kì và năm học. 

4 Trần Vũ Anh Thư Kế toán - Thực hiện công tác Lập hồ sơ thu, chi tiền 

DT, HT. 

- Lập hồ sơ quyết toán với Sở GD&ĐT theo 

quy định. 

5 Vũ Thị Hoài 

Phương 

Thủ quỹ - Trực tiếp thu tiền học thêm của học sinh các 

khối lớp. 

- Cấp phát tiền dạy thêm cho giáo viên theo 

tháng/học kì. 

- Thủ quỹ các nguồn tiền từ dạy thêm, học thêm 

theo quy định. 

6 Vũ Ngọc Thạch Giáo 

viên, 

QLHS 

- Tham gia quản lý nền nếp của học sinh học 

thêm, theo dõi ngày giờ công GV dạy thêm. 

7 Châu Phục Hận Giáo 

viên, 

- Tham gia quản lý nền nếp của học sinh học 

thêm, theo dõi ngày giờ công GV dạy thêm.  
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QLHS  

8 Đinh Tấn Thịnh Giáo 

viên, 

QLHS 

- Tham gia quản lý nền nếp của học sinh học 

thêm, theo dõi ngày giờ công GV dạy thêm.  

- Đôn đốc việc nộp tiền học thêm của học sinh 

các khối lớp. 

9 Lê Anh Xuân BT ĐTN - Cùng với QLHS theo dõi nề nếp học tập của 

học sinh, ngày giờ công GV dạy thêm. 

- Tiếp nhận đơn xin học thêm của HS khối 12 

và đơn xin dạy thêm của GV. 

10 Nguyễn Đức Anh P. BT 

ĐTN 

- Cùng với QLHS theo dõi nề nếp học tập của 

học sinh, ngày giờ công GV dạy thêm. 

- Tiếp nhận đơn xin học thêm của HS khối 

10,11. 

 

  Các GVCN tổng hợp số tiết học thêm của lớp và gửi báo cáo về PHT Nguyễn 

Ngọc Huân theo tháng. 

 Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn các tổ có tham gia dạy thêm, học thêm quản lí về 

việc thực hiện chương trình, nội dung và ký duyệt giáo án của tổ viên. 

  Ngoài các nhiệm vụ được phân công nêu trên, các thành viên trong bản phân công 

này và các thành viên còn lại trong Quyết định số 09/QĐ-THPT ngày 20/9/2022 thực 

hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 04/KH-THPT ngày 01/9/2022 của Hiệu trưởng 

trường THPT Thanh Hòa về việc thực hiện công tác dạy thêm, học thêm năm học 2022-

2023./. 

Nơi nhận:  
- Các thành viên Ban QL DTHT; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trương Thanh Bình 
 

 


