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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Uông Bí, ngày 15 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ
Năm học 2021-2022
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG
Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT;
Căn cứ văn bản đề nghị tài trợ của phụ huynh học sinh năm học 2021-2022;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1 : Thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ trường THCS Trưng Vương - Thành phố
Uông Bí gồm các ông, bà :
1. Bà Lê Thị Thúy:
Hiệu trưởng - Tổ trưởng.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương: Phó hiệu trưởng - Thành viên.
3. Bà Hà Quế Anh:
Chủ tịch công đoàn - Thành viên.
4. Bà Nguyễn Thu Hường:
Kế toán - Thành viên.
5. Bà Vũ Thị Hải Yến:
Tổng phụ trách Đội - Thành viên.
6. Ông Bùi Văn Nguyệt:
Trưởng Ban đại diện CMHS
Điều 2 : Tổ tiếp nhận tài trợ phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên
tắc của hoạt động tài trợ; cung cấp thông tin về thời gian, địa chỉ, tên và số tài khoản tiếp
nhận tài trợ của cơ sở giáo dục; nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các khoản tài trợ
bằng hiện vật hoặc phi vật chất; Tổ tiếp nhận tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi tiếp nhận tài trợ, báo cáo công khai trước nhà trường và cha mẹ học sinh,
thực hiện bàn giao theo đúng nguyên tắc tài chính.
Điều 3 : Các cá nhân, tổ chức có tên trong điều 1 thực hiện tiếp nhận quyên góp ủng
hộ đúng quy trình.
Nơi nhận:
- Như điều 3 (T.hiện );
- Lưu VP.

