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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số: 298/TB-SGDĐT                  

  

Quảng Trị, ngày 03 tháng 3 năm 2020 

       

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị 
  

 

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị;  

Căn cứ Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ông Hoàng Xuân Thủy, Phó Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, nghỉ hưu;  

Căn cứ Thông báo số 1544/TB-SGDĐT ngày 07/9/2018 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo Quảng Trị; 

Căn cứ Thông báo số 1858/TB-SGDĐT ngày 11/11/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị thông báo về việc điều chỉnh phân 

công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Sở như sau:   

 1. Đồng chí Lê Thị Hương, TUV, Giám đốc Sở phụ trách thêm: 

- Các lĩnh vực công tác: Dạy học ngoại ngữ; công tác đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; nghiên cứu khoa học và công nghệ. 

 - Công tác dân quân tự vệ của cơ quan. 

 - Phụ trách địa bàn: Huyện Vĩnh Linh, huyện Cam Lộ. 

 2. Đồng chí Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở, phụ trách thêm: 

 - Các lĩnh vực công tác: Giáo dục trung học; giáo dục thường xuyên; giáo 

dục dân tộc; giáo dục chuyên nghiệp; các tổ chức Hội. 

 - Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên. 

 - Phụ trách địa bàn: Huyện Triệu Phong. 
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 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị thông báo đến quý cơ quan, tổ chức, 

đơn vị biết và để phối hợp, quan hệ công tác./. 

 

Nơi nhận:     
- Bộ GD&ĐT (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh, VP UBND 

tỉnh, VP UBMTTQVN tỉnh, VP Đoàn ĐBQH 

tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội cấp tỉnh; 

- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; 

- Phân hiệu Đại học Huế tại QT; 

- Các trường CĐ, TCCN thuộc tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ;  

- CĐGD tỉnh; các phòng thuộc Sở;  

- Phòng GD&ĐT các huyện, TX, TP; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện, TX, TP; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TCCB, VP.                                                     

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thị Hương 
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