
ĐẢNG BỘ HUYỆN BÙ ĐỐP 

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT THANH HÒA 

* 

Số: 01-QĐ/ĐU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Bù Đốp, ngày 12 tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Đảng ủy viên năm 2020 

 

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1856-QĐ/HU ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Huyện ủy 

Bù Đốp về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ 

trường THPT Thanh Hòa, khóa IV, nhiệm kì 2020-2025; 

Căn cứ kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ trường THPT Thanh Hòa họp 

ngày 12 tháng 5 năm 2020; 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT THANH HÒA 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Đảng Ủy viên Đảng bộ 

trường THPT Thanh Hòa, nhiệm kì 2020-2025 trong năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Đồng chí Trương Thanh Bình - Bí thư Đảng uỷ 
- Chịu trách nhiệm chung; 

- Chủ tài khoản; 

-  Quán xuyến, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện  Đảng bộ và trên các lĩnh vực công 

tác chuyên môn của Nhà trường. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: chính trị 

tư tưởng; tổ chức cán bộ; xây dựng chiến lược phát triển nhà trường, cải cách hành 

chính; đối ngoại; bảo vệ chính trị nội bộ; 

-  Chỉ đạo công tác kiểm tra đảng hàng năm theo kế hoạch và đột xuất theo yêu 

cầu. Chịu trách nhiệm giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đơn 

vị. 

2. Đồng chí  Nguyễn Tiến Định - Phó Bí thư Đảng ủy 
- Giúp đồng chí Bí thư Đảng bộ điều hành các công việc được phân công.  

- Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát; 

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nhận 

xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên hàng năm; 

- Tham mưu cho Bí thư Đảng ủy chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Đảng ủy; 

bảo đảm cho sinh hoạt của Đảng ủy đúng định kỳ, đúng thủ tục, đúng nguyên tắc; 

- Thực hiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong 

BCH theo kế hoạch tháng, quý, năm; 

-  Tham mưu thực hiện công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng 

viên hàng năm. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy giao phó. 

 



3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huân – Đảng ủy viên 
- Giúp đồng chí Bí thư Đảng bộ điều hành các công việc được phân công; 

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Hóa- sinh-TDQP; 

- Trực tiếpp phụ trách công tác khoa giáo; 

- Trực tiếp phụ trách việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy giao phó. 

4. Đồng chí  Doãn Ngọc Đức – Đảng ủy viên 
- Giúp đồng chí Bí thư Đảng ủy điều hành các công việc được phân công; 

- Trực tiếp phụ trách hoạt động của Công Đoàn; 

- Trực tiếp thực hiện việc phát động xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình 

tiên tiến; tham mưu khen thưởng đột xuất trong Đảng và Nhà trường; 

-    Tham mưu thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với người lao 

động; 

- Trực tiếp phụ trách công tác dân vận; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy giao phó. 

5. Đồng chí Nguyễn Thị Trúc Giang – Đảng ủy viên 
- Giúp đồng chí Bí thư Đảng ủy điều hành các công việc được phân công; 

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Sử  - Địa – Anh; 

- Trực tiếp phụ trách công tác Nữ công trong tổ chức Công đoàn; 

- Phụ trách thủ quỹ kinh phí Đảng bộ; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy giao phó. 

6. Đồng chí Lê Anh Xuân – Đảng ủy viên 
- Giúp đồng chí Bí thư Đảng ủy điều hành các công việc được phân công; 

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Văn - Hành chính – Giáo dục; 

- Trực tiếp phụ trách hoạt động của Đoàn – Hội; 

- Phụ trách nhiệm vụ Thư kí các cuộc họp Đảng ủy. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy giao phó. 

7. Đồng chí Nguyễn Tiến Dương- Đảng ủy viên 
- Giúp đồng chí Bí thư Đảng ủy điều hành các công việc được phân công; 

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Toán – Lí – Tin; 

- Phụ trách công tác cập nhật, lưu trữ hồ sơ Đảng bộ; 

- Trực tiếp phụ trách công tác phát triển đảng; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy giao phó. 

Điều 2. Văn phòng Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, các cơ quan, bộ phận 

có liên quan căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Huyện ủy Bù Đốp, 

- Đảng bộ trường THPT Thanh Hòa, 

- Lưu: VPĐU. 

T/M BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ 

(Đã ký) 

 

 

Trương Thanh Bình 

 


