
 

 

 
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 15/QĐ-PGDĐT Đại Lộc, ngày 01 tháng 02 năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND huyện Đại 

Lộc về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc; 

Xét năng lực của cán bộ, chuyên viên, nhân viên và nhu cầu công tác.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Đại Lộc (bảng phân công nhiệm vụ kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các bộ phận công tác thuộc Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS và các ông (bà) có tên 

ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT; (báo cáo) 

- UBND huyện; (báo cáo) 

- Lãnh đạo Phòng GDĐT; 

- Các bộ phận công tác Phòng GDĐT; 

- Các trường học; 

- Lưu VP. 

TRƯỞNG PHÒNG 
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UBND HUYỆN ĐẠI LỘC 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

PHÂN CÔNG 

Nhiệm vụ của lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 15 /QĐ-PGDĐT ngày 01/2/2023 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc) 

I. NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO 

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – HUV- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) huyện 

1.1. Phụ trách, điều hành chung các hoạt động của Phòng GDĐT và phụ trách 

những công tác trọng tâm. Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện 

Đại Lộc và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về lãnh đạo, điều hành công việc 

chung của Phòng GDĐT. 

1.2. Phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực 

- Công tác chính trị tư tưởng, tài chính kế toán, quản lý tài sản; thống kê kế 

hoạch, hành chính, báo cáo, tổng hợp, quy hoạch mạng lưới trường lớp, cơ sở vật 

chất, trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 

lớp; 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi đua khen thưởng, 

kỷ luật, phòng chống tham nhũng; 

- Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác quản lý và dạy học ở 3 cấp học; 

- Trực tiếp làm việc, báo cáo, xin ý kiến cấp trên về nhiệm vụ giáo dục và đào 

tạo ngắn hạn và dài hạn; 

- Chủ trì giao ban, họp cơ quan, đôn đốc kiểm tra, tổng hợp các loại công việc, 

theo dõi và chỉ đạo công tác nội vụ, công tác đối ngoại; 

- Tham gia các hoạt động của cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện: Nội 

vụ, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế-Hạ tầng, Ban Quản lý dự án và đầu tư. 

- Chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội, 

đoàn thể thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn; 

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động chuyên môn cấp học Tiểu học. 

1.3. Chủ tài khoản của cơ quan. 

2. Bà Phan Thị Liên- Phó Trưởng phòng GDĐT 

2.1 Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động chuyên môn cấp học Mầm non. 

2.2. Có nhiệm vụ giúp Trưởng phòng phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực 

- Công tác Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
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- Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thanh tra, khảo thí, kiểm định 

chất lượng, phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi cấp Mầm non. 

- Công tác y tế trường học; chăm sóc, bảo vệ trẻ em, trẻ khuyết tật, phòng chống 

thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, tai nạn thương tích, công tác phòng, chống các 

tệ nạn xã hội trong trường học. 

- Công tác nữ, bình đẳng giới; công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. 

- Tham gia các hoạt động của cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện: 

Văn hóa-Thông tin, Lao động-Thương binh-Xã hội, Trung tâm Y tế. 

- Tham gia hoạt động và dự họp các tổ chức đoàn thể: Liên đoàn lao động, Hội 

Phụ nữ. 

- Thực hiện công tác đột xuất khác theo sự phân công của Trưởng phòng. 

3. Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng phòng GDĐT 

3.1 Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động chuyên môn cấp học Trung học cơ sở. 

3.2. Có nhiệm vụ giúp Trưởng phòng phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: 

- Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thanh tra, khảo thí, kiểm định 

chất lượng, phổ cập giáo dục cấp Trung học cơ sở. 

- Công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phòng 

chống tham nhũng. 

- Tham gia các hoạt động của cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện: 

Thanh tra, Tư pháp, Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Tài nguyên-Môi trường. 

- Tham gia hoạt động và dự họp các tổ chức đoàn thể: Hội Chữ thập đỏ, Hội 

Nông dân, Đoàn Thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh. 

- Công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ toàn ngành. 

- Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn. 

- Thực hiện công tác đột xuất khác theo sự phân công của Trưởng phòng; 

II- NHIỆM VỤ CÁC CHUYÊN VIÊN VÀ NHÂN VIÊN 

TT Họ và tên 
Chức 

vụ 
Nội dung phụ trách 
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Bà Nguyễn Thị Thương 

 

 

 

Chuyên 

viên 

Trưởng bộ phận Hành chính – Tổng hợp: 

Điều hành chung các hoạt động của tổ Văn 

phòng, nhắc nhở các bộ phận công tác hoàn 

thành nhiệm vụ đúng thời hạn; phục vụ các 

hoạt động chung của cơ quan, các cuộc họp, 

hội nghị của ngành, trực tiếp phụ trách: 

- Công tác Hành chính - Tổng hợp, công tác 

nội vụ, đối ngoại của cơ quan. 

- Phụ trách công tác Lưu trữ cơ quan. 
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   - Phụ trách công tác pháp chế, công nghệ 

thông tin, truyền thông; Quản trị website của 

ngành. 

- Báo cáo định kỳ công tác hằng quý, hằng 

năm và các báo cáo đột xuất khác theo phân 

công cho Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng 

HĐND-UBND và cấp trên. 

- Tiếp nhận và giải quyết điều chỉnh; theo 

dõi cấp phát văn bằng chứng chỉ. 

- Trực tiếp theo dõi, kiểm tra công tác Thi 

đua, Khen thưởng; văn thư lưu trữ toàn 

ngành. 

- Tham gia Đoàn kiểm tra của Phòng GDĐT 

kiểm tra công tác hành chính và theo quyết 

định phân công của lãnh đạo Phòng GDĐT ở 

các trường học. 

- Thủ quỹ cơ quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo 
phân công. 
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Ông Ngô Văn Phú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nhân 

viên 

- Phụ trách Công tác Thi đua – Khen 

thưởng, tổng hợp và lập các thủ tục, hồ sơ thi 

đua khen thưởng của ngành và cơ quan. 

- Công tác Thống kê – Kế hoạch, văn thư cơ 

quan. Theo dõi vào sổ công văn đi, công văn 

đến; tham mưu lãnh đạo giải quyết văn bản 

đi, đến và chuyển giao văn bản đến lãnh đạo 

và chuyên viên phụ trách. 

- Công tác quản lý dữ liệu V.EMIS, LRIS… 

- Phụ trách hoạt động các tổ chức từ thiện, 

phi chính phủ; CSVC các trường học. 

- Theo dõi thông tin trên website của UBND 

huyện và Sở GDĐT Quảng Nam, tham mưu 

lãnh đạo giải quyết công việc theo yêu cầu 

của văn bản. 

- Phụ trách công tác Khảo thí, Kiểm định 

chất lượng giáo dục, trường chuẩn quốc gia 

cả 3 cấp học. 

- Quản lý con dấu và thực hiện việc 
photocopy đúng quy định. 
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- Phục vụ các hoạt động chung của cơ quan, 

các cuộc họp, hội nghị của ngành; thực hiện 

các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công. 

   - Phụ trách công tác kế toán Phòng GDĐT. 

   - Kiểm tra CSVC cơ quan và theo dõi sử 

dụng, bảo quản tài sản của cơ quan trên sổ 

sách và thực tế. 

   - Thực hiện kiểm tra, theo dõi, tổng hợp số 

liệu, tham mưu UBND huyện thực hiện các 

chế độ chính sách đối với học sinh thuộc xã 

khó khăn và các chế độ chính sách khác. 

3 Bà Bùi Thị Kim Cúc 
Chuyên 

viên 
- Tham mưu đề xuất lãnh đạo mua sắm tài 

sản để phục vụ tốt các nhiệm vụ của lãnh 

đạo, chuyên viên, nhân viên Phòng GDĐT. 

   - Tham gia Đoàn kiểm tra của Phòng GDĐT 

kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và 

các nguồn thu khác của các trường MN, MG, 

TH, THCS, TH&THCS. 

   - Phục vụ các hoạt động chung của cơ quan, 

các cuộc họp, hội nghị của ngành; thực hiện 

các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công. 

   - Nhận và tổng hợp báo cáo tổng kết và lên 

lịch công tác cơ quan hằng tháng. 

   - Cấp phát văn bằng chứng chỉ cho các 

trường học. 
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Huỳnh Thị Phương Thanh 

 

 

 
Chuyên 

viên 

- Phụ trách công tác phòng chống thiên tai, 

dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn toàn ngành; 

CSVC và công tác phòng cháy chữa cháy của 

cơ quan. 

- Trực tiếp theo dõi, cập nhập dữ liệu trên các 

phần mềm một cửa điện tử, quản lý hệ thống 

tiêu chuẩn chất lượng ISO; báo cáo chính 

phủ, hồ sơ chuyển trường cho học sinh. 

   - Tham gia Đoàn kiểm tra của Phòng GDĐT 

kiểm tra công tác hành chính và theo quyết 

định phân công của lãnh đạo Phòng GDĐT ở 

các trường học. 

   - Phục vụ các hoạt động chung của cơ quan, 
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   các cuộc họp, hội nghị của ngành; thực hiện 
các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công. 
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Ông Hồ Công Nhật 

 

 

 

 

Chuyên 

viên 

- Trưởng bộ phận Tổ chức cán bộ: Phụ 

trách công tác tổ chức, cán bộ và chính sách, 

chế độ cho CB, GV, NV toàn ngành (Các vấn 

đề liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, 

viên chức thuộc ngành quản lý). 

- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ cấp 

THCS theo chuyên môn. 

   - Quản lý nhân sự (PMIS), cơ sở dữ liệu 

ngành. 

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo 
phân công. 
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Ông Lê Thái Vĩ 

 

 

 

 

 

 
 

Chuyên 

viên 

- Trưởng bộ phận NGLL, thanh tra, kiểm 

tra: Phụ trách hoạt động giáo dục NGLL, 

giáo dục đạo đức, giáo dục thể chất. Các hội 

thi liên quan đến hoạt động NGLL. 

- Phụ trách công tác Đội TNTP Hồ chí 

Minh; 

- Phụ trách công tác Y tế trường học các cấp 

học. 

- Phụ trách hoạt động các Trung tâm HTCĐ 

các xã, thị trấn; công tác khuyến học. 

   - Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra cả 3 

cấp học. 

   - Tham gia thực hiện các nhiệm vụ cấp 

THCS theo chuyên môn. 

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo 
phân công. 

   Trưởng bộ phận Mầm non: Điều hành 

chung các hoạt động của cấp học mầm non, 

trực tiếp phụ trách: 
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Bà Huỳnh Thị Phượng 

 
Chuyên 

viên 

- Chuyên môn cấp học mầm non (lĩnh vực 

giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng). 

- Các Hội thi: Giáo viên dạy giỏi cấp 

trường, huyện; Tổ chức, theo dõi kiểm tra 

sinh hoạt chuyên môn tại các cụm, tổ chuyên 

môn và công tác BDTX cho CBQL, GV theo 

nhiệm vụ năm học. 

   - Kiểm tra điều kiện cấp giấy phép các cơ 
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   sở giáo dục ngoài công lập và kiểm tra theo 

dõi hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công 

lập đã cấp phép. 

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL, GV; 

đánh giá trường học; SKKN của cấp học. 

- Công tác kiểm tra, trường chuẩn quốc gia, 

kiểm định chất lượng, công tác Phổ cập 

GDMN cho trẻ em 5 tuổi, Giáo dục khuyết 

tật, công tác bán trú, y tế; xây dựng trường 

học an toàn, phòng, chống thiên tai, dịch 

bệnh, tìm kiếm cứu nạn, tai nạn thương tích 

của cấp học. 

- Phụ trách ứng dụng CNTT trong quản lý, 

dạy học cấp Mầm non. 

- Theo dõi thực hiện và đánh giá kết quả thực 

hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 

các cuộc vận động, phong trào thi đua. 

- Phụ trách công tác thí vụ, công tác hành 

chính, thống kê báo cáo cấp học. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo 
phân công. 
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Ông Nguyễn Hữu Dung 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chuyên 

viên 

- Trưởng bộ phận Tiểu học: Điều hành 

chung các hoạt động của cấp tiểu học, phụ 

trách: 

- Chỉ đạo dạy học: Thực hiện chương trình, 

tài liệu giảng dạy, nội dung phương pháp dạy 

học, kiểm tra, đánh giá học sinh, trường học 

cấp TH. 

- Các Hội thi dành cho giáo viên và học 

sinh. 

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các chương 

trình thí điểm (VNEN, Công nghệ giáo 

dục…) 

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL, giáo 

viên; đánh giá trường học; công tác BDTX 

cho CBQL và giáo viên cấp tiểu học theo 

nhiệm vụ năm học. 

- Phụ trách công tác kiểm tra, trường chuẩn 

quốc gia, kiểm định chất lượng và SKKN cấp 
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   tiểu học. 

- Theo dõi thực hiện và đánh giá kết quả 

thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

và các cuộc vận động, phong trào thi đua. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo 
phân công. 

   - Phụ trách ứng dụng CNTT trong quản lý, 

dạy học cấp TH. 
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Ông Phạm Văn Khôi 

 

 

 
Chuyên 

viên 

- Phụ trách công tác PCGD-XMC, GD khuyết 

tật, GD dân tộc, công tác bán trú; phòng, chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tai nạn thương tích 

của cấp học. 

- Phụ trách việc xây dựng thư viện, thiết bị 

của cấp học. 

   - Phụ trách công tác thí vụ, công tác hành 

chính, thống kê báo cáo cấp học (EQMS, 

Vnedu…) 

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo 
và trưởng bộ phận phân công. 

   - Trưởng bộ phận THCS: Chịu trách 

nhiệm chung về hoạt động của cấp THCS. 

Chỉ đạo dạy học: Thực hiện chương trình, tài 

liệu giảng dạy, nội dung phương pháp dạy 

học, kiểm tra, đánh giá học sinh, trường học 

cấp THCS. 

   - Phụ trách các Hội thi dành cho giáo viên 

và học sinh. 
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Ông Nguyễn Cao Văn 

 

Chuyên 

viên 

- Phụ trách SKKN cấp THCS. 

- Phụ trách công tác thí vụ, xét tốt nghiệp, 

in văn bằng TN THCS; theo dõi nghề phổ 

thông, hướng nghiệp; công tác hành chính, 

thống kê báo cáo cấp học. 

   - Phụ trách đánh giá chuẩn nghiệp CBQL, 

giáo viên; đánh giá trường học. 

- Phụ trách tổng hợp chung công tác Phổ 

cập giáo dục – xóa mù chữ cả 3 cấp học và 

công tác PCGD cấp THCS. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân 

công của lãnh đạo. 
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Ông Trịnh Lê Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chuyên 

viên 

- Chỉ đạo: Công tác kiểm tra học kỳ; quy 

chế nề nếp sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề; 

quản lý dạy thêm học thêm, học 2 buổi/ngày. 

- Phụ trách công tác kiểm tra, trường chuẩn 

quốc gia, kiểm định chất lượng của cấp 

THCS. 

- Phối hợp chỉ đạo và thực hiện các hội thi 

dành cho giáo viên, học sinh. Trực tiếp phụ 

trách Hội thi stem, văn học học văn…. cấp 

trường, huyện, tỉnh và theo dõi công tác bồi 

dưỡng học sinh giỏi lớp 9. 

- Tham gia đánh giá chuẩn nghiệp CBQL, 

giáo viên; đánh giá trường học. 

- Phụ trách công tác thư viện, thiết bị của cấp 

học. 

- Theo dõi thực hiện và đánh giá kết quả 

thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

và các cuộc vận động, phong trào thi đua. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân 

công của lãnh đạo. 
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Bà Lê Thị Minh Khai 

 

 
Chuyên 

viên 

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo và triển khai 

thực hiện chương trình giáo dục, các hội thi 

cấp huyện và tỉnh liên quan đến bộ môn Tiếng 

Anh ở các cấp học. 

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác 

theo sự phân công của lãnh đạo. 
 


