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QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Ban tiếp công dân năm học 2022-2023 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRUNG VĂN 

 

- Căn cứ Quyết định số 2613/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 

7/7/2008 về việc thành lập trường THPT Trung Văn; 

- Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Căn cứ vào Luật khiếu nại số 02/2011/QH13; Luật tố cáo số 03/2011/QH13; 

Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13; 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của công tác giáo dục, nhằm nâng cao kết 

quả đào tạo toàn diện cho học sinh; 

- Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong công tác giáo dục học sinh năm học 2022-

2023. 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Thành lập Ban tiếp công dân năm học 2022-2023: 

                                            (có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban tiếp công dân năm học 2022-2023: 

 - Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh theo đúng quy 

định pháp luật; 

- Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và nội quy tiếp công dân; 

Điều 3. Các Ông/ Bà phòng Tài vụ - Kế toán, Văn phòng và các Ông/Bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                                          
Nơi nhận:                                                                                                                                               
- BGH (để báo cáo);  

- Như điều 1; 

- Lưu VP. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Mạnh Thành 

 

 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN BAN TIẾP CÔNG DÂN NĂM HỌC 2022-2023 

 ( Kèm theo Quyết định số  /QĐ-TrV ngày   13/ 9 /2022) 

 

TT Họ và tên  Chức danh Nhiệm vụ 

1 Đỗ Mạnh Thành Hiệu trưởng- Trưởng ban 

Chịu trách nhiệm chính trong việc 

tiếp công dân vào sáng thứ Sáu 

hàng tuần 

2 Vũ Thúy Hằng P. Hiệu Trưởng- Phó ban 
Chịu trách nhiệm tiếp công dân khi 

Hiệu trưởng ủy quyền 

3 Nguyễn Thị Bắc P. Hiệu Trưởng-Phó ban 
Chịu trách nhiệm tiếp công dân khi 

Hiệu trưởng ủy quyền 

4 
Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 
Nhân viên -Ủy viên 

- Niêm yết lịch tiếp công dân, nội 

quy tiếp công dân và một số quy 

định khác của Luật Khiếu nại, Luật 

Tố cáo tại địa điểm Tiếp công dân. 

- Tiếp xúc, ghi nhận, rà soát nội 

dung kiến nghị, phản ảnh, khiếu 

nại, tố cáo của công dân tại buổi 

tiếp công dân định kỳ; ghi biên bản 

buổi tiếp công dân 

của Hiệu trưởng;  

- Hàng tháng tổng hợp báo cáo kết 

quả tiếp công dân. 

5 
 

Trương Thị Hồng 
Nguyễn Ngọc Nam 

 

Ban TTND -Ủy viên 

Chủ tịch CĐ- Ủy viên 

- Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh 

theo đúng quy định pháp luật. 

6 Nhóm bảo vệ Ủy viên 

- Áp dụng các biện pháp theo thẩm 

quyền để xử lý đối với mọi tình 

huống xảy ra, đảm bảo trật tự, an 

toàn buổi tiếp công dân 
 


