
       BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Số: 568 /QĐ-ĐHSP          TP . Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng  3  năm 2016 

 QUYẾT ĐỊNH  

Về công tác cán bô ̣
   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 27/10/1976 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Điều lệ Trường đại học ban hành kèm theo quyết định số 

70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức 

vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 

15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện 

quyền tự chủ, chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 

chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-ĐHSP ngày 21/3/2013 của Trường 

Đại học Sư phạm TP.HCM về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý của Trường Đại học Sư phạm 

TP.HCM; 

Căn cứ ý kiến của Đảng ủy tại Công văn số 124-CV/ĐU ngày 

23/02/2016; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, 
 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử Thac̣ si ̃Phương Diêm̃ Hương, Phó Trưởng phòng Khảo 

thí và Đảm bảo chất lươṇg phu ̣trách Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lươṇg 

cho đến khi có quyết điṇh mới của Hiêụ trưởng.  

Điều 2. Thac̣ si ̃Phương Diêm̃ Hương được hưởng phụ cấp chức vụ 

bằng hệ số 0,5/tháng.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) 

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Kế hoạch – Tài chính, Đào tạo, Sau đại 

học, KHCN&MT-TCKH, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, các đơn vị trưc̣ 

thuôc̣ Trường và viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG 
- - Như điều 3 (để thực hiện); (Đã ký) 

- Các PHT (để biết); 

- Đảng ủy (để báo cáo); 

- Công đoàn (để biết);  

- Lưu TC-HC.B 

    PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng 


