
    SỞ GD- ĐT HÀ NỘI                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG                  Độc Lập  – Tự Do – Hạnh Phúc                                                                                                                                                                              

         Số:   /QĐ-THPT DD                                 Ha Nội, ngày 30  tháng 01 năm 2019 

               

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc công khai cam kết chất lương giáo dục, công khai thông tin về cơ sở 

vật chất, công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ QL, nhân viên 

năm học 2018-2019, công khai về công tác Thu - Chi tài chính năm học 

2018-2019 

   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA 

Căn cứ Thông tư số: 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ giáo dục về 

việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo 

dục quốc dân. 
            Căn cứ vào tình hình thực tế về chất lượng giáo dục, về cơ sở vật chất, về đội ngũ nhà 

giáo, cán bộ QL, nhân viên năm học 2018-2019 , về công tác Thu - Chi tài chính năm học 

2018-2019 của trường THPT Đống Đa. 

                                                                      

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Công khai cam kết chất lượng giáo dục, công khai thông tin về cơ sở vật 

chất, công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ QL, nhân viên năm học 2018-

2019, công khai về công tác Thu - Chi tài chính năm học 2018-2019  ( Kèm theo biểu 

mẫu số 05, biểu mẫu số 10, biểu mẫu số 11, biểu mẫu số 11A ) 

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký  

Điều 3 : Lãnh đạo trường THPT Đống Đa, Chủ tịch công đoàn, Đoàn Thanh 

niên, các tổ chuyên môn, bộ phận tài vụ, các phòng chức năng và toàn thể cán bộ viên 

chức nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
  

Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                
- Sở GD&ĐT (để theo dõi);                                              

- Như điều 3 (để thực hiện);  

- LưuVT.                                                                          

                                                                                                              
                                                               

                                                                                             Lê Thúy Hải 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


