UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAKRÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 902 /QĐ-UBND

Đakrông, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục,
xoá mù chữ huyện Đakrông
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAKRÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương ngày 21/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ
cập giáo dục, xoá mù chữ;
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình,
thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BGDĐT ngày 20/5/2014 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công
nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;
Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 18/3/2021 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2021 đến năm 2025 ;
Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 03/6/2021 của Uỷ ban nhân dân
huyện Đakrông về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2021 đến năm 2025;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại Tờ trình số
23/TTr-PGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ huyện Đakrông,
gồm các ông (bà) có chức danh sau:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện - Phụ trách lĩnh vực VHXH - Trưởng ban;
2. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Phó Ban trực;

3. Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Phó ban;

4. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Thành viên;

5. Trưởng Phòng Nội vụ

- Thành viên;
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6. Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thành viên;

7. Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

- Thành viên;

8. Giám đốc Trung tâm VHTT-TDTT

- Thành viên;

9. Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX

- Thành viên;

10. Hiệu trưởng Trường THPT Đakrông

- Thành viên;

11. Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Đakrông

- Thành viên.

Mời các ông (bà) có tên theo chức danh sau tham gia Ban chỉ đạo Phổ cập
giáo dục, xoá mù chữ huyện:
1. Chủ tịch UBMTTQVN huyện

- Thành viên;

2. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Thành viên;

3. Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

- Thành viên;

4. Bí thư Huyện đoàn

- Thành viên;

5. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

- Thành viên;

* Chuyên viên Phòng GD&ĐT - Phụ trách GDTHCS

- Thư ký.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục, xoá
mù chữ; hướng dẫn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các xã, thị trấn về
công tác điều tra, xây dựng kế hoạch; tổ chức kiểm tra cấp cơ sở và đề nghị cấp
trên công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.
Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND huyện, Phó Trưởng ban sử
dụng con dấu của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
của Ban Chỉ đạo. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
1826/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của UBND huyện Đakrông.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào
tạo, Thủ trưởng các phòng, ban liên quan và các cá nhân tại Điều 1 chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, các PVP, CVVX;
- Lưu: VT.
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