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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phân công nhiệm vụ chuyên viên, cán sự và viên chức biệt phái  

làm việc tại phòng Giáo dục và Đào tạo 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN  

 

Căn cứ Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND huyện Cư 

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

của phòng GD&ĐT;  

Căn cứ Quyết định 764/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về phê 

duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

          Căn cứ Kết luận cuộc họp ngày 08/8/2019 của Trưởng phòng GDĐT; 

Xét năng lực công tác, chuyên môn đào tạo và nhu cầu công tác, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ đối với chuyên viên, cán sự và viên chức biệt phái 

làm việc tại phòng Giáo dục và Đào tạo như sau: (kèm theo). 

Điều 2. Các chuyên viên, cán sự và viên chức biệt phái làm việc tại phòng 

GDĐT căn cứ nhiệm vụ được phân công để tổ chức thực hiện; trong quá trình thực 

hiện nếu có vướng mắc, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng chuyên viên, cán sự 

và viên chức biệt phái, Trưởng phòng sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp 

với thực tế công việc nhằm đảm bảo hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ được giao 

theo quy định. 



Thời gian thực hiện kể từ ngày 30/8/2019. 

         Điều 3. Các cá nhân có tên tại Điều 1, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 

- UBND huyện; (b/c) 

- Lãnh đạo, CV, CS và VCBP Phòng; (t/h) 

- Các trường MN, TH, THCS và phổ thông  

DTNT THCS huyện Cư Kuin; (để biết) 

- Lưu VT. 

        TRƯỞNG PHÒNG 

 

      (Đã ký) 

 

 

 

     Trần Văn Hải 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHUYÊN VIÊN, CÁN SỰ VÀ VIÊN CHỨC  

BIỆT PHÁI LÀM VIỆC TẠI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số:179/QĐ-PGDĐT ngày 12/8/2019 của Trưởng phòng GDĐT) 

 

Phần I: QUY ĐỊNH CHUNG 

  

          1. Phòng GDĐT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng 

tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và 

đào tạo trong phạm vi toàn huyện. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của 

UBND huyện, chịu sự kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của Sở GDĐT. 

          2. Phòng GDĐT làm việc theo chế độ thủ trưởng, thực hiện theo nguyên tắc tập 

trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Lấy chất lượng, hiệu quả công việc 



theo phân công làm thước đo phẩm chất, năng lực của từng cá nhân và làm cơ sở để 

đánh giá thi đua hàng năm. 

         3. Trưởng phòng GDĐT là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, 

HĐND, UBND huyện, Sở GDĐT và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ quyền hạn theo quy định. 

          4. Các phó Trưởng phòng tham mưu giải quyết các công việc theo phân công, 

được Trưởng phòng uỷ quyền ký các văn bản thuộc lĩnh vực phân công chỉ đạo và 

theo dõi, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và cấp trên về những văn bản đã ký. 

Nếu có vấn đề liên quan, các phó Trưởng phòng chủ động phối hợp để cùng giải 

quyết. Trường hợp không thống nhất được hoặc vượt thẩm quyền báo cáo Trưởng 

phòng giải quyết. 

Các phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ quyền dự các phiên họp của 

huyện, Sở GDĐT và các ngành để tiếp thu các nội dung, kết thúc cuộc họp có trách 

nhiệm báo cáo lại toàn bộ nội dung cuộc họp với Trưởng phòng. 

          5. Hàng tuần, phòng GDĐT thực hiện giao ban vào lúc 14h00 thứ Sáu để đánh 

giá việc thực hiện kế hoạch của tuần đang thực hiện và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 

của tuần tiếp theo. Cuối tháng, trước khi họp chi bộ và họp cơ quan 02 ngày, các 

chuyên viên (CV), cán sự (CS) và viên chức biệt phái (VCBP) căn cứ nhiệm vụ được 

giao báo cáo kết quả công tác tháng trước và phương hướng nhiệm vụ tháng tiếp theo 

bằng văn bản cho Trưởng phòng. 

           6. CBQL, viên chức biệt phái khi tham mưu xử lí công việc phải phối hợp với 

các chuyên viên, cán sự phụ trách để thống nhất nội dung trước khi trình Trưởng 

phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nội dung tham mưu. 

Phần II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

          A. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO  

          1. Trưởng phòng  

          Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và 

Sở GDĐT về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý Nhà nước về lĩnh 

vực giáo dục trên địa bàn huyện.  

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau: 

- Tổ chức cán bộ; xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; kế hoạch, đề 

án, dự án phát triển giáo dục và đào tạo; cơ sở vật chất; cấp phát văn bằng; thi đua-

khen thưởng, kỷ luật; công tác tuyển sinh; khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội 



học tập, giáo dục thường xuyên và phổ cập giáo dục; công tác tài chính. Là chủ tài 

khoản của Phòng; 

- Chuyên môn: MN, TH và THCS và theo dõi sự nghiệp giáo dục các xã: Ea 

Ning, Ea Ktur. 

          2. Các phó Trưởng phòng  

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo và theo dõi một số lĩnh vực công tác và chịu trách 

nhiệm trước Trưởng về các lĩnh vực được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, 

một phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của 

Phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và cấp trên về những công việc đã 

giải quyết. 

          2.1. Phó Trưởng phòng 1  

          Giúp Trưởng phòng chỉ đạo và theo dõi các lĩnh vực sau: 

          - Phụ trách chuyên môn cấp TH; 

- Chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia; kiểm định chất lượng giáo 

dục; giáo dục thường xuyên; công tác thư viện, thiết bị trường học; chương trình xây 

dựng nông thôn mới; công nghệ thông tin; các chế độ chính sách học sinh; công tác 

kiểm tra; cải cách thủ tục hành chính các trường MN, TH và THCS;  

- Phụ trách Tổ chuyên môn của Phòng; xây dựng báo cáo chung của Ngành: 

báo cáo tháng, quý, 6 tháng, cả năm, giai đoạn và các báo cáo liên quan của Ngành 

khi các cơ quan liên quan đề nghị phối hợp; 

- Theo dõi sự nghiệp giáo dục các xã: Ea Hu, Hòa Hiệp, Ea Tiêu; 

          - Phụ trách công tác khác khi được Trưởng phòng uỷ quyền. 

          2.2. Phó Trưởng phòng 2 

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo và theo dõi các lĩnh vực sau: 

- Phụ trách chuyên môn MN; 

          - Chỉ đạo công tác đoàn thể của cơ quan và các trường học: công đoàn, Đoàn và 

Đội TNTP HCM; văn nghệ, thể dục, thể thao; giáo dục dân tộc; bảo hiểm y tế học 

sinh, y tế học đường; xã hội hoá giáo dục; xây dựng xã hội học tập; khuyến học 

khuyến tài; giáo dục thể chất, an ninh quốc phòng và giáo dục pháp luật; 

- Phụ trách Tổ hành chính - văn phòng của Phòng;  

- Theo dõi sự nghiệp giáo dục các xã: Cư Êwi, Dray Bhăng, Ea Bhôk; 



          - Phụ trách công tác khác khi được Trưởng phòng uỷ quyền. 

          B. CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG VÀ VIÊN CHỨC BIỆT PHÁI 

          1. Chuyên môn THCS: Chuyên viên Trần Quốc Toản 

          - Tổ trưởng Tổ chuyên môn: MN, TH, THCS và GDTX; 

- Phụ trách chuyên môn THCS; 

- Tổng hợp; tham mưu các quyết định cử, thành lập, biệt phái; soạn thảo các 

văn bản, biểu mẫu báo cáo, thống kê; in, cấp phát, điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp 

THCS; quản lý CNTT toàn ngành (các phần mềm ứng dụng, trang Web của Phòng và 

các trường); hồ sơ điện tử các trường;  

- Phụ trách phổ cập GDTHCS; công tác thi đua-khen thưởng, tổ trưởng thi đua 

cấp THCS, đề xuất phúc tra thi đua, khen thưởng cá nhân và tập thể hàng năm; kiểm 

định chất lượng giáo dục; xây dựng trường chuẩn Quốc gia; bồi dưỡng thường xuyên; 

bồi dưỡng học sinh giỏi; công tác thể dục, thể thao của GV và HS; dạy thêm, học 

thêm; công tác hướng nghiệp dạy nghề; các kỳ thi, cuộc thi, hội thi; giáo dục hướng 

nghiệp và phân luồng HS THCS; công tác tuyển sinh lớp 6; giải quyết khiếu nại, tố 

cáo cấp THCS; 

          - Tham mưu, đề xuất nhân sự CBQL, vị trí việc làm của từng trường; đánh giá 

chuẩn HT và GV;  quản lý và theo dõi hồ sơ CBQL, VC; theo dõi VC hợp đồng, 

tuyển dụng, chuyển đến, chuyển đi, nghỉ chế độ thai sản, ốm dài ngày, nghỉ hưu, nghỉ 

thôi việc, nghỉ chế độ,…; 

- Lập dự trù kinh phí các nội dung liên quan đến chuyên môn đã được UBND 

huyện phê duyệt hằng năm; quyết toán theo quy định; trường hợp có phát sinh lập Tờ 

trình phối hợp với CV KH-CSVCGD để tham mưu bổ sung; 

- Chủ trì các báo cáo liên quan chung của các cấp học MN, TH và THCS như: 

đánh giá chuẩn HT và GV; công tác bồi dưỡng thường xuyên; vị trí việc làm; SKKN; 

giải quyết khiếu nại, tố cáo chung của Phòng; công tác thi đua năm học (tổng hợp 

công tác thi đua, khen thưởng của toàn ngành; lập sổ theo dõi công tác thi đua, khen 

thưởng đảm bảo tính liên tục, tính kế thừa); số liệu chung của Ngành; tham mưu viết 

các bài tham luận của Ngành;  

          - Tham gia các hoạt động khác khi được Trưởng phòng phân công. 

          2. Chuyên môn Tiểu học: Chuyên viên Bùi Quốc Huy 

          - Phụ trách chuyên môn cấp Tiểu học; 



          - Tổng hợp; tham mưu các quyết định cử, thành lập, biệt phái; soạn thảo các 

văn bản, biểu mẫu báo cáo, thống kê; 

 - Phụ trách phổ cập GDTH; công tác kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng 

trường chuẩn Quốc gia; công tác bồi dưỡng thường xuyên; công tác thể dục, thể thao 

của GV và HS; công tác tuyển sinh lớp 1; dạy thêm, học thêm; các kỳ thi, hội thi và 

các cuộc thi cấp TH; 

- Theo dõi thi đua (tổng hợp đăng ký thi đua đầu năm học, cuối năm học); tổ 

trưởng thi đua khối TH; đề xuất phúc tra thi đua, khen thưởng cá nhân và tập thể hàng 

năm; 

          - Tham mưu, đề xuất nhân sự CBQL, vị trí việc làm của từng trường; đánh giá 

chuẩn HT và GV;  quản lý và theo dõi hồ sơ CBQL, VC; theo dõi VC hợp đồng, 

tuyển dụng, chuyển đến, chuyển đi, nghỉ chế độ thai sản, ốm dài ngày, nghỉ hưu, nghỉ 

thôi việc, nghỉ chế độ, kỷ luật cấp TH; 

- Chủ trì, phối hợp với các CV liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Phòng xây 

dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Ngành; cập nhật, tổng hợp số liệu, 

báo cáo chung về HS toàn Ngành theo định kỳ (đầu năm, cuối học kỳ I, cả năm); tham 

mưu báo cáo tháng, quý, tổng kết năm học cho các ban, ngành, Sở GD&ĐT và UBND 

huyện; tham mưu thông báo kết luận hội nghị giao ban Quý của Phòng; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo cấp TH; 

           - Lập dự trù kinh phí các nội dung liên quan đến chuyên môn đã được UBND 

huyện phê duyệt hằng năm; quyết toán theo quy định; trường hợp có phát sinh lập Tờ 

trình phối hợp với CV KH&CSVCGD để tham mưu bổ sung; 

- Làm công tác tổ chức, thư ký các Hội nghị giao ban, sơ, tổng kết năm học và 

các chương trình hội nghị của Phòng; 

- Tham gia các hoạt động khác khi được Trưởng phòng phân công. 

          3. Chuyên môn Mầm non: Trưng tập Viên chức biệt phái  

          -  Phụ trách chuyên môn Mầm non; 

          - Tổng hợp; tham mưu các quyết định cử, thành lập, biệt phái; soạn thảo các 

văn bản, biểu mẫu báo cáo, thống kê; 

- Phụ trách phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; công tác kiểm định chất lượng giáo 

dục; xây dựng trường chuẩn Quốc gia; công tác bồi dưỡng thường xuyên; theo dõi việc 

tiếp nhận, sử dụng, bảo quản trang thiết bị dạy học của các trường mầm non; công tác 

dân tộc của Ngành; công tác nữ, bình đẳng giới; buôn kết nghĩa;  



          - Lập dự trù kinh phí (khi đã thống nhất với Tổ trưởng HC-VP) các nội dung 

liên quan đến chuyên môn đã được UBND huyện phê duyệt hằng năm; quyết toán 

theo quy định; trường hợp có phát sinh lập Tờ trình phối hợp với CV KH&CSVCGD 

để tham mưu bổ sung; 

- Tham gia các hoạt động khác khi được Trưởng phòng phân công. 

          4. Kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục: Chuyên viên Đặng Hiệp 

          - Tổ trưởng Tổ hành chính - văn phòng: KH&CSVCGD, NGLL, VTHC, CNTT; 

- Thực hiện nhiệm vụ kế toán đơn vị; theo dõi việc giao ngân sách, thẩm định 

kinh phí hoạt động chuyên môn của Phòng; kiểm tra, theo dõi, việc quản lý, thu, chi 

các khoản đóng góp của học sinh; phối hợp xây dựng báo cáo chung của Ngành về 

lĩnh vực tài chính; chuẩn bị CSVC các cuộc họp, hội nghị của cơ quan Phòng; theo 

dõi công tác xây dựng CSVC (thống kê, báo cáo về CSVC của Ngành theo định kỳ: 

đầu năm và cuối năm); công tác xây dựng nông thôn mới; theo dõi, cập nhật thông tin 

trong sổ BHXH của CV, CS Phòng;  

- Chủ trì, tham mưu phê duyệt các chế độ chính sách cho học sinh MN, TH và 

THCS; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiên cố hoá trường, lớp học; chương trình 

mục tiêu quốc gia GD&ĐT; thực hiện, mở sổ và trực tiếp tiếp công dân; tham mưu 

giải quyết các chế độ liên quan theo quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan 

đến tài chính; 

- Theo dõi, nhập liệu, tổng hợp danh sách đề nghị nâng lương cho CV, CS của 

Phòng; theo dõi, đề nghị nâng lương, thâm niên nhà giáo của CBQL, VC các trường; 

bổ nhiệm ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; thu nhận và tham mưu 

xử lý các hồ sơ liên quan đến chế độ CB, CC và VC; tham mưu chế độ chính sách của 

CV, CS Phòng và CBQL, VC toàn ngành; 

          - Tham gia các hoạt động khác khi được Trưởng phòng phân công. 

           5. Giáo dục thường xuyên và các hoạt động khác: Chuyên viên Đậu Văn 

Dũng 

          - Phụ trách hoạt động của các Trung tâm HTCĐ; tham mưu công tác xây dựng 

XHHT; phối hợp với Hội Khuyến học huyện tham mưu công tác khuyến học khuyến 

tài; hoạt động của Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức huyện; công tác xã hội hóa 

giáo dục; phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện về công tác công đoàn; 

- Theo dõi, tham mưu về công tác: pháp chế; phổ biến giáo dục pháp luật; 

phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tuyên truyền 

phổ biến GDPL; an ninh Quốc phòng; công tác cải cách hành chính;  



- Theo dõi thi đua (tổng hợp đăng ký thi đua đầu năm học, cuối năm học) cấp 

MN; tổ trưởng thi đua cấp MN; đề xuất phúc tra thi đua, khen thưởng cá nhân và tập 

thể hàng năm cấp MN;   

          - Tham mưu, đề xuất nhân sự CBQL, vị trí việc làm của từng trường; đánh giá 

chuẩn HT và GV; quản lý và theo dõi hồ sơ CBQL, VC; theo dõi VC hợp đồng, tuyển 

dụng, chuyển đến, chuyển đi, nghỉ chế độ thai sản, ốm dài ngày, nghỉ hưu, nghỉ thôi 

việc, nghỉ chế độ, kỷ luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp MN và lĩnh vực phụ trách; 

phối hợp VCBP mầm non tham mưu kiểm tra, thẩm định và đề nghị cấp giấy phép 

hoạt động cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; 

- Chủ trì, phối hợp với các CV phụ trách chuyên môn trong việc mở các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng cho CBQL, VC các trường (nếu có); bồi dưỡng chính trị hè hằng năm; 

- Lập dự trù kinh phí các nội dung liên quan đến chuyên môn đã được UBND 

huyện phê duyệt hằng năm; quyết toán theo quy định; trường hợp có phát sinh lập Tờ 

trình phối hợp với CV KH&CSVCGD để tham mưu bổ sung; 

- Tham gia các hoạt động khác khi được Trưởng phòng phân công. 

          6. Văn thư hành chính: Cán sự Nguyễn Thị Thuyết 

          - Phụ trách công tác văn thư lưu trữ; thủ quỹ của Phòng; 

          - Bảo quản và sử dụng thiết bị máy văn phòng; cập nhật văn bản đi, văn bản 

đến, đơn, thư và xử lí, lưu trữ theo đúng nguyên tắc văn thư lưu trữ; giao dịch rút, vận 

chuyển, bảo quản tiền; thư ký họp giao ban tuần, họp cơ quan; 

- Quản lý con dấu; ủy quyền ký giấy đi đường; sao in tài liệu của cơ quan; bảo 

quản tài sản và các hồ sơ được giao; trực điện thoại, tiếp dân; thu nhận các loại hồ sơ 

đến làm việc tại Phòng; trình Trưởng phòng xử lý theo chức năng; thu và nộp các loại 

quỹ xã hội theo quy định; 

          - Phát hành các loại Quyết định liên quan khi được sự đồng ý của Trưởng 

phòng; tham mưu cấp giấy nghỉ phép thường niên, đột xuất cho CV, CS Phòng và 

Hiệu trưởng các trường (trước khi tham mưu giải quyết phép cho Hiệu trưởng các 

trường cần thống nhất với chuyên viên phụ trách chuyên môn của cấp học); tham mưu 

giấy giới thiệu HS chuyển đi, đến sau khi có ý kiến của CV phụ trách từng cấp học;  

          - Tổng hợp Kế hoạch tuần từ các CV, CS và VCBP trình Trưởng phòng duyệt 

vào buổi giao ban cuối hàng tuần; công khai Kế hoạch tuần khi được phê duyệt lên 

trang Web của Phòng; 



          - Phối hợp với CV KH&CSVCGD lập dự trù mua sắm các loại văn phòng phẩm 

phục vụ cho các hoạt động chuyên môn của Phòng trình Trưởng phòng duyệt từng 

tháng, quý; mua và lập sổ theo dõi việc cấp phát văn phòng phẩm cho các CV, CS và 

VCBP sử dụng hàng tháng; 

- Tham gia các hoạt động khác khi được Trưởng phòng phân công. 

 7. Giáo dục ngoài giờ lên lớp: Trưng tập Viên chức biệt phái  

Phối hợp với các CV, CS của Phòng trong việc tham mưu: 

- Các văn bản chỉ đạo công tác y tế học đường; an toàn vệ sinh thực phẩm học 

đường; phòng cháy, chữa cháy; an toàn giao thông; phòng chống đuối nước; tệ nạn 

ma túy học đường; bạo lực học đường; vệ sinh trường học; giáo dục sức khỏe; công 

tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; công tác phòng, chống HIV/AIDS; dân số và kế hoạch 

hóa gia đình; công tác thư viện-thiết bị; giáo dục GTS, KNS và văn hóa các dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện; công tác đoàn, đội;  

          - Tham gia các hoạt động khác khi được Trưởng phòng phân công. 

 8. Công nghệ thông tin: Trưng tập Viên chức biệt phái 

 Phối hợp với các CV, CS của Phòng trong việc tham mưu: 

- Công tác phổ cập giáo dục của Ngành: hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận lại 

phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, phổ cập GDTH và phổ cập GDTHCS hàng năm; công 

tác bồi dưỡng thường xuyên; công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục của các 

cấp học; công tác công nghệ thông tin, thống kê, tổng hợp chung của Ngành; 

- Khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu Ngành; nhập bổ sung thông tin của CBQL, 

GV và NV theo định kỳ; 

          - Tham gia các hoạt động khác khi được Trưởng phòng phân công. 

Trên đây là phân công nhiệm vụ và nguyên tắc làm việc của phòng GDĐT. Mỗi 

cán bộ, CC, VCBP phải có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, báo cáo trực tiếp với 

Tổ trưởng phụ trách để phối hợp giải quyết và tham mưu Trưởng Phòng bổ sung, điều 

chỉnh (nếu có)./. 

 

 


