UBND HUYỆN HƯỚNG HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO

Số: 185/Qð-GD&ðT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hướng Hóa, ngày 25 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Về việc bổ sung, ñiều chỉnh phân công chỉ ñạo và công việc
ñối với công chức, viên chức Phòng GD&ðT năm học 2015-2016
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO HUYỆN HƯỚNG HÓA
Căn cứ Quyết ñịnh số 23/2012/Qð-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2012 của UBND
huyện Hướng Hóa về việc Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện;
Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Trưởng phòng GD&ðT huyện;
Căn cứ biên bản Hội nghị Xây dựng kế hoạch năm học 2015-2016 của Phòng
GD&ðT huyện ngày 25/9/2015;
Xét ñề nghị của TCCB Phòng GD&ðT huyện;
QUYẾT ðỊNH
ðiều 1: Bổ sung, ñiều chỉnh phân công chỉ ñạo và công tác ñối với lãnh ñạo, chuyên
viên Phòng GD&ðT huyện năm học 2015-2016 như sau:
I. Phân công trong lãnh ñạo:
1. Ông Nguyễn Văn ðức - Phó Trưởng phòng phụ trách: Phụ trách chung và
các lĩnh vực công tác: Kế hoạch phát triển giáo dục; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài
chính, Cơ sở vật chất thiết bị cơ quan, trường học; Công tác thanh tra, kiểm tra; Tổng
hợp; Thống kê; Thi ñua khen thưởng; Phòng chống lụt bão và thiên tai; Cựu giáo chức;
Bồi dưỡng thường xuyên; Chuyên môn giáo dục THCS; Báo cáo viên của Huyện.
Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Phó trưởng phòng khi
ñược ñề nghị hoặc thấy cần thiết.
Phụ trách: Tổ Tổng hợp.
Theo dõi chỉ ñạo các trường thuộc các xã Nam Hướng Hóa.
2. Ông Hoàng Văn Sơ - Phó Trưởng phòng:
Phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục Tiểu học; Giáo dục thường xuyên;
Hướng nghiệp dạy nghề; Giáo dục dân tộc; Kiểm ñịnh chất lượng; Giáo dục pháp luật;
Giáo dục ngoài giờ lên lớp; Công tác ðảng trường học, Công tác ðoàn - ðội trong
trường học; Phổ cập giáo dục; Thể dục - Thể thao; Khuyến học ngành.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
Phụ trách: Tổ Các ngành học.
Theo dõi chỉ ñạo các trường thuộc các xã Bắc Hướng Hóa.

3. Bà Lê Thị Uyên Như - Phó Trưởng phòng:
Phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục Mầm non, Công tác nữ thuộc phòng
GD&ðT; Giáo dục hòa nhập; Y tế học ñường; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Văn nghệ; Chữ
thập ñỏ; Công tác dân số kế hoạch hóa gia ñình và trẻ em; ATGT, Trường học thân thiện
học sinh tích cực; Bảo vệ môi trường, Thực hiện ñiểm Nhấn; Cải cách hành chính;
Khuyến học cơ quan.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
Thuộc Tổ các ngành học; Theo dõi chỉ ñạo các trường thuộc các xã , thị trấn
ðường 9.
4. Ông Lê Văn An - Chủ tịch CðGD huyện:
Sau khi thống nhất với Thường vụ Công ñoàn giáo dục huyện:
Phụ trách các lĩnh vực: Các cuộc vận ñộng; Quy chế dân chủ cơ sở; Phổ biến giáo
dục pháp luật; Các phong trào thi ñua. Phối hợp với chuyên môn ñể tổ chức thực hiện
một số hoạt ñộng giáo dục.
II. Phân công chuyên viên và nhân viên:
1. Ông Võ Như Cảnh : Tổ trưởng Tổ các ngành học. Phụ trách chuyên môn các
môn Khoa học tự nhiên THCS; Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục; Xây dựng trường chuẩn
quốc gia THCS; Quản trị mạng. Theo dõi chỉ ñạo giáo dục các xã Hướng Phùng, Hướng
Sơn.
2. Ông Lê ðức Hùng: Tổ phó Tổ các ngành học. Phụ trách chuyên môn cấp tiểu
học; Phổ cập giáo dục; Xây dựng trường chuẩn quốc gia về bậc Tiểu học. Theo dõi chỉ
ñạo giáo dục các xã Hướng Lập, Hướng Việt.
3. Bà Nguyễn Thị Vẽ: Phụ trách chuyên môn các môn khoa học xã hội; môn Âm
nhạc THCS; Trung tâm học tập cộng ñồng; Giáo dục thường xuyên; Khuyến học;
VHVN. Theo dõi chỉ ñạo giáo dục các xã Tân Hợp, Húc.
4. Bà Trương Thị Thiên: Phụ trách: Chuyên môn cấp tiểu học; Các cuộc vận
ñộng; Phong trào thi ñua “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” (các cấp
học); ðiểm Nhấn; An toàn giao thông; Giáo dục hòa nhập; Y tế học ñường; Phòng tránh
tai nạn thương tích. Bảo vệ môi trường; Kế hoạch hóa gia ñình. Theo dõi chỉ ñạo giáo
dục các xã Tân Lập, Tân Long.
5. Bà Trần Thị Sâm: Phụ trách chuyên môn ngành học Mầm non; Phổ cập giáo
dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Xây dựng trường chuẩn quốc
gia mầm non; Kiểm ñịnh chất lượng trường mầm non; Chữ thập ñỏ ngành. Theo dõi chỉ
ñạo giáo dục xã Tân Thành, Thị trấn Lao Bảo.
6. Ông Cáp Xuân Hòa: Phụ trách công tác Thanh tra: Phối hợp với Thanh tra Sở
GD&ðT ñể thanh tra chuyên ngành, phối hợp với Thanh tra huyện ñể Thanh tra Hành
chính các trường học; Phổ cập giáo dục THCS; Hướng nghiệp dạy nghề phổ thông.
Theo dõi chỉ ñạo giáo dục Thị trấn Khe Sanh, xã Tân Liên.
7. Ông Lê Minh Quốc: Phụ trách môn Toán, Tin cấp THCS; Thống kê; ðoàn ðội;
TDTT; HN; Hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp. Theo dõi chỉ ñạo giáo dục các xã Xy,
ATúc.
Riêng môn Tiếng Anh: ð/c Võ Chiến Thuật- Giáo viên trưng tập thuộc Trường
THCS Húc phụ trách

8. Ông Phan Ngọc Luật: Tổ trưởng tổ Tổng hợp. Phụ trách Pháp chế; ðào tạo Bồi dưỡng thường xuyên; Thư viện - Thiết bị trường học. Theo dõi chỉ ñạo giáo dục xã
Hướng Tân, Hướng Linh.
9.Ông Nguyễn Ngọc Hiển: Tổ phó Tổ tổng hợp; Phụ trách: Tổng hợp - Văn
Phòng; Kế hoạch; Trực tiếp dân, giải quyết Khiếu nại - Tố cáo; Công tác Kiểm tra;
Phòng cháy chữa cháy; Phòng chống thiên tai. Theo dõi chỉ ñạo giáo dục các xã Thuận,
Hướng Lộc.
10. Ông Nguyễn Ngọc ðỉnh: Phụ trách: TCCB; Thi ñua; Theo dõi chỉ ñạo giáo dục
các xã Thanh, A Xing.
11. Ông Lê Quang Sinh: Kế toán: Phụ trách: Tài chính, CSVC, BHXH; BHYT;
BHTT. Theo dõi chỉ ñạo giáo dục các xã A Dơi, Ba Tầng.
12. Bà Lê Thị Thu Hà: Văn thư; Hành chính; Thủ quỹ
13. Ông Lê Quang Ngọc: Lái xe.
14. Ông Nguyễn Ngọc Lộc: Bảo vệ; Tự vệ cơ quan.
ðiều 2: Quyết ñịnh này thay thế cho Quyết ñịnh số 148/Qð-PGD&ðT ngày
08/10/2015. Quyết ñịnh có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Tổ công tác của Phòng GD&ðT và cá nhân có tên tại ðiều 1 thi hành Quyết
ñịnh này.
Nơi nhận:
- Như ñiều 2,
- Lưu: TCCB,VT.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

Nguyễn Văn ðức

