
SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN 

TRƯỜNG THPT VĂN GIANG 

      
 

Số: 81/QĐ-THPT VG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

             

 Văn Giang, ngày 20 tháng 9 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập tổ tư vấn tâm lí học đường năm học 2019 – 2020 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VĂN GIANG 
 

Căn cứ Thông tư số 31/2017/TT – BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý học sinh phổ 

thông; 

Căn cứ công văn số 1464/SGDĐT-CTTT ngày 12/9/2019 của Sở GD&ĐT Hưng 

Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, sinh viên, 

giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2019 - 2020; 

Căn cứ nhu cầu hoạt động thực tiễn của nhà trường; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường gồm những ông bà có tên sau:  

Ông Lê Khánh Chiến  Phó hiệu trưởng Tổ trưởng 

Bà Đỗ Thanh Phúc Bí thư Đoàn trường Tổ phó 

Bà Đàm Thị Lan Hương Phó CT công đoàn Thành viên  

Bà 

Bà 

Đào Thị Lan Hương 

Nguyễn Thúy Hằng 

TT công đoàn tổ Văn 

TT công đoàn tổ Ngoại ngữ 

Thành viên  

Thành viên 

Bà Nguyễn Thị Hằng Khối trưởng chủ nhiệm Thành viên  

Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy Giáo viên Thành viên  

Bà 

Bà 

Nguyễn Thị Việt Hà 

Vũ Thị Thương 

Giáo viên 

Giáo viên 

Thành viên 

Thành viên  

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. Các bộ phận có liên quan và các Ông, Bà có tên ở Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:                                                                                
- BGH; 

- Như Điều 3;                                                                                                           

- Lưu VT 

 HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Ngân 
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