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THÔNG BÁO
về việc phân công nhiệm vụ đối với 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 Ủy 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;
Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị thống nhất việc phân
công phụ trách các lĩnh vực công tác của các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở
như sau:
1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và các

Phó Giám đốc Sở
1.1. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo, chỉ

đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Sở
Giáo dục và Đào tạo.
1.2. Giám đốc Sở phân công các Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc trực tiếp

chỉ đạo, xử lý giải quyết và chịu trách nhiệm các công việc thuộc lĩnh vực được
phân công phụ trách hoặc được ủy quyền.
1.3. Khi cần thiết các Phó Giám đốc phối hợp, trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau,

đảm bảo mọi hoạt động của Sở được thực hiện thống nhất, hiệu quả. Trường hợp
không thống nhất được ý kiến giữa các Phó Giám đốc khi xử lý công việc liên
quan thì báo cáo Giám đốc Sở để xem xét quyết định. Đối với các công việc mới
phát sinh hoặc các công việc cấp bách, các Phó Giám đốc Sở phải báo cáo ngay
với Giám đốc Sở để quyết định kịp thời.
1.4. Trong trường hợp cần thiết hoặc do tính cấp bách của công việc, Giám

đốc Sở trực tiếp chỉ đạo xử lý các công việc đã phân công cho Phó Giám đốc Sở.
1.5. Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở duy trì các cuộc họp giao ban

lãnh đạo Sở định kỳ hoặc đột xuất để phối hợp xử lý công việc.
2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc
Sở
2.1. Đồng chí Lê Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở
Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của ngành và công
tác của Sở theo quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện trước
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh,
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục và đào
tạo tại địa phương theo quy định.
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:
- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; công tác kế
hoạch của Sở, của ngành.
- Công tác tổ chức cán bộ; tài chính - kế toán, cơ sở vật chất và thiết bị
trường học; xã hội hóa giáo dục; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và
cán bộ quản lý giáo dục; thanh tra giáo dục, phòng chống tham nhũng và giải
quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý tài sản công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Giáo dục và Đào tạo.
- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác Đảng; công tác An ninh quốc
phòng, dân quân tự vệ của cơ quan.
- Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Giám
đốc khi được đề nghị hoặc thấy cần thiết.
- Phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Kế hoạch - Tài
chính, Thanh tra.
- Phụ trách địa bàn: Huyện Triệu Phong và huyện Gio Linh.
2.2. Đồng chí Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về những nhiệm
vụ được phân công; giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:
- Phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục trung học; giáo dục thường
xuyên; giáo dục dân tộc; giáo dục chuyên nghiệp; dạy học ngoại ngữ; công tác
khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; công nghệ thông tin; công tác phòng
dịch và y tế học đường; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền
của Giám đốc.
- Phụ trách các phòng: Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên; Quản
lý chất lượng - Công nghệ thông tin.
- Phụ trách địa bàn: Thị xã Quảng Trị, huyện Vĩnh Linh, huyện đảo Cồn
cỏ.
2.3. Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về những nhiệm
vụ được phân công; giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:
- Phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác văn phòng; giáo dục mầm non;
hợp tác quốc tế và đào tạo với nước ngoài; nghiên cứu khoa học và công nghệ;
cải cách hành chính; công tác truyền thông; Công đoàn và các tổ chức Hội; công
tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật của ngành; phụ trách Cổng thông tin điện tử
của Sở. Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo.
- Phụ trách công tác phòng chống lụt, bão và phòng chống cháy nổ của
ngành; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận chính quyền; bảo vệ
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bí mật nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của
Giám đốc.
- Phụ trách: Văn phòng.
- Phụ trách địa bàn: Thành phố Đông Hà, huyện Cam Lộ và huyện Hướng
Hóa.
2.4. Đồng chí Phan Hữu Huyện, Phó Giám đốc Sở
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về những nhiệm
vụ được phân công; giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:
- Phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục tiểu học; giáo dục pháp luật,
chính trị tư tưởng; các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao;
công tác Đoàn - Đội trường học; công tác học sinh, sinh viên; giáo dục trẻ khuyết
tật và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc.
- Phụ trách: Phòng Giáo dục tiểu học - Giáo dục mầm non.
- Phụ trách địa bàn: Huyện Hải Lăng và huyện Đakrông.
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 ĐBQH&HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh,
VP UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội cấp tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và UBND các huyện, thị
xã, thành phố;
- Các trường CĐ, TCCN thuộc tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- CĐGD tỉnh; các phòng thuộc Sở;
- Các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố;
- Trường Phổ thông liên cấp CĐSP Quảng Trị;
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT, TCCB, VP.

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Hương

