
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  12 /QĐ-KHTN-CN Sơn La, ngày 04 tháng 10 năm 2021    

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Ban quản trị website năm học 2021 – 2022 

 

TRƯỞNG KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN – CÔNG NGHỆ 

Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng khoa; 

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ; 

Xét đề nghị của ông Phó Trưởng Khoa phụ trách hoạt động chuyên môn, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thành lập Ban quản trị website và Tổ giúp việc của khoa năm học 2021 - 2022 

gồm các thành viên có tên sau đây:  

Ban quản trị website 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Hoàng Ngọc Anh Trưởng Khoa Trưởng Ban 

2 Đặng Xuân Hoàng Giảng viên Ủy viên 

Tổ giúp việc website 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vũ Thái Sơn Giảng viên Ủy viên 

2 Nguyễn Văn Hải Giảng viên Ủy viên 

 

Điều 2. Các thành viên trong Ban quản trị website có trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch; tổ chức triển khai nội dung đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong 

Khoa; kiểm duyệt các nội dung được đăng tải và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà 

trường về nội dung đăng tải; bảo trì và quản trị để trang website vận hành tốt. 

Điều 3. Các thành viên trong Tổ giúp việc có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm 

vụ mà Ban quản trị website giao cho. 

Điều 4. Các thành viên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận: 

 - Như điều 3; 

 - Lưu VP khoa. 

 

TRƯỞNG KHOA 

 
TS. Hoàng Ngọc Anh 

 


