
 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN 

BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA  

TỈNH NINH THUẬN  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BCĐ  ngày     /11/2022  

của Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng trường mầm non, phổ thông  

đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025) 

 

 
Stt Họ và tên Chức vụ Chức danh Nhiệm vụ 

1 Ông Nguyễn Long Biên 
Phó chủ tịch 

UBND tỉnh 
Trưởng Ban 

 

Chỉ đạo chung  

 

 

2 

 

 

Ông Nguyễn Huệ Khải 

 

 

Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào 

tạo 

 

 

Phó Trưởng 

ban thường trực 

Giúp Trưởng ban chỉ đạo 

một số nhiệm vụ theo ủy 

quyền, chỉ đạo công tác 

quản lý, tổ chức bộ máy, 

biên chế, xây dựng đội ngũ, 

quy mô trường lớp, kế 

hoạch phát triển, cơ sở vật 

chất và các nhiệm vụ khác 

theo chỉ đạo của Trưởng 

ban. 

 

3 

 

Ông Nguyễn Anh Linh      

 

Phó Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào 

tạo 

 

Phó trưởng ban 

Giúp Trưởng ban chỉ đạo 

các hoạt động giáo dục và 

đào tạo trong và ngoài nhà 

trường theo đúng quy định 

của Nhà nước và tình hình 

thực tế tại địa phương để 

nâng cao chất lượng giáo 

dục ở các cấp học; chủ trì 

công tác kiểm tra, thẩm 

định và trực tiếp ký văn bản 

trình UBND tỉnh phê duyệt 

và các nhiệm vụ khác theo 

chỉ đạo của Trưởng ban. 

 

4 

 

Ông Trương Thanh Long 

 

Phó Giám đốc Sở 

Nội vụ 

 

Phó trưởng ban 

Giúp Trưởng ban chỉ đạo, 

hướng dẫn ngành GDĐT và 

các địa phương trong việc 

XD chỉ tiêu biên chế, định 

mức lao động, xác định vị 

trí việc làm trong các cơ sở 

giáo dục; các chế độ liên 

quan đến đào tạo, bồi 

dưỡng CBQL và nhà giáo; 

hướng dẫn cơ chế tự chủ 

trong thực hiện nhiệm vụ về 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG  

TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC 

GIA, GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
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Stt Họ và tên Chức vụ Chức danh Nhiệm vụ 

tổ chức, biên chế, tuyển 

dụng …. chú trọng các đơn 

vị thuộc KH XD trường đạt 

chuẩn QG và các nhiệm vụ 

khác theo chỉ đạo của 

Trưởng ban. 

 

5 

 

Ông Hồ Trọng Luật 

 

Phó Giám đốc Sở 

Tài chính 

 

Phó trưởng ban 

Giúp Trưởng ban chỉ đạo, 

hướng dẫn ngành GDĐT và 

các địa phương về XD dự 

toán NS chi thường xuyên, 

xem xét đề xuất điều chỉnh 

định mức chi thường xuyên 

cho phù hợp với nhiệm vụ 

phát triển GDĐT theo 

hướng ưu tiên các trường 

trong KH XD trường đạt 

chuẩn QG; XD kế hoạch và 

chủ trì việc kiểm tra việc 

thực hiện quyền tự chủ về 

tài chính, chế độ chính sách 

trong ngành giáo dục và 

đào tạo và các nhiệm vụ 

khác theo chỉ đạo của 

Trưởng ban. 

 

 

6 

 

 

Ông Phan Ninh Thuận 

 

 

Phó Giám đốc Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư 

 

 

Phó trưởng ban 

Giúp Trưởng ban chỉ đạo, 

hướng dẫn ngành GDĐT và 

các địa phương trong việc 

quy hoạch trường lớp, chỉ 

tiêu  phát triển GDĐT 5 

năm và hàng năm; tham 

mưu UBND tỉnh phân bổ 

và hướng dẫn việc lồng 

ghép các nguồn vốn đầu tư 

theo hướng ưu tiên các 

trường thuộc kế hoạch XD 

trường chuẩn QG và các 

nhiệm vụ khác theo chỉ đạo 

của Trưởng ban. 

 

7 

 

Ông Phan Chánh Thảo 

 

Chủ tịch Công 

đoàn ngành Giáo 

dục 

 

Thành viên 

Tuyên truyền vận động CB-

CCVC tích cực tham gia 

các hoạt động về nâng cao 

hiệu quả quản lý trường 

học, chuyên môn, chất 

lượng đào tạo, XHH nhằm 

đầy mạnh việc xây dựng 

trường đạt chuẩn QG và các 

nhiệm vụ khác theo chỉ đạo 

của Trưởng ban. 

 

8 

 

Ông Lê Khắc Huy Anh 

 

Phó Giám đốc Sở 

Tài nguyên - Môi 

trường 

 

Thành viên 

Giúp Trưởng ban chỉ đạo, 

hướng dẫn ngành GDĐT và 

các địa phương trong việc 

XD quỹ đất theo định mức 

trường đạt chuẩn QG, 

hướng dẫn dự trữ về quỹ 
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Stt Họ và tên Chức vụ Chức danh Nhiệm vụ 

đất đáp ứng quy mô phát 

triển đến năm 2025, tập 

trung các trường thuộc kế 

hoạch trường đạt chuẩn QG 

và các nhiệm vụ khác theo 

chỉ đạo của Trưởng ban. 

 

9 

 

Ông Hồ Ngọc Tiến 

Phó Giám đốc Sở 

Xây dựng 

 

Thành viên 

Giúp Trưởng ban chỉ đạo, 

hướng dẫn ngành GDĐT và 

các địa phương trong việc 

lập dự án đầu tư, phê duyệt 

hoặc trình duyệt báo cáo 

KTKT đối với các trường 

thuộc kế hoạch XD trường 

đạt chuẩn QG và các nhiệm 

vụ khác theo chỉ đạo của 

Trưởng ban. 

10 Ông Nguyễn Khắc Lâm 

 

Phó Giám đốc Sở 

NNPTNT 

Thành viên Giúp Trưởng ban chỉ đạo, 

hướng dẫn ngành GDĐT và 

các địa phương lập kế 

hoạch đầu tư cơ sở vật chất, 

Công tác PCGD - XMC 

bằng nguồn vốn Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới đối với 

các trường thuộc kế hoạch 

XD trường đạt chuẩn QG 

và các nhiệm vụ khác theo 

chỉ đạo của Trưởng ban.  

11 Ông Văn Công Hoà 

 

Phó Giám đốc Sở 

VHTTDL 

Thành viên Giúp Trưởng ban chỉ đạo, 

hướng dẫn ngành GDĐT và 

các địa phương trong việc 

triển khai Kế hoạch trường 

chuẩn Quốc gia giai đoạn 

2021-2025 liên quan đến 

lĩnh vực mình phụ trách. 

Thực hiện các nhiệm vụ 

khác của Ban Chỉ đạo theo 

sự phân công của Trưởng 

ban. 

12 Ông Nguyễn Lượm Phó Giám đôc Sở 

TTTT 

Thành viên Giúp Trưởng ban chỉ đạo, 

hướng dẫn ngành GDĐT và 

các địa phương xây dựng 

chương trình truyền thông, 

phù hợp với mục tiêu, 

nhiệm vụ trong từng giai 

đoạn trong kế hoạch duy trì 

và xây dựng trường học đạt 

chuẩn quốc gia. Thực hiện 

các nhiệm vụ khác của Ban 

Chỉ đạo theo sự phân công 

của Trưởng ban. 

13 Ông Nguyễn Quang Nhật Phó Giám đốc 

Đài PTTH 

Thành viên Giúp Trưởng ban chỉ đạo, 

hướng dẫn ngành GDĐT và 
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Stt Họ và tên Chức vụ Chức danh Nhiệm vụ 

các địa phương xây dựng 

chương trình truyền thông, 

phù hợp với mục tiêu, 

nhiệm vụ trong từng giai 

đoạn trong kế hoạch duy trì 

và xây dựng trường học đạt 

chuẩn quốc. Thực hiện các 

nhiệm vụ khác của Ban Chỉ 

đạo theo sự phân công của 

Trưởng ban. 

14 Mời 

- Bà Nguyễn Thị Lệ 

 

- Ông Nguyễn Phi Long 

- Bà Nguyễn Anh Đào 

- Ông Huỳnh Kiều Ánh 

- Bà Lê Thị Hậu 

- Bà Huỳnh Thị Kim 

Oanh 

 

P.CT 

UBMTTQVN 

P.TB Tuyên giáo 

P.TB Dân vận 

P.BT Tỉnh đoàn 

P.CT Hội LHPN 

P.CT Hội KH 

Thành viên Chỉ đạo các cấp, hội, ban 

ngành và địa phương có kế 

hoạch tuyên truyền, vận 

động nâng cao nhận thức về 

công tác xây dựng trường 

đạt chuẩn quốc gia đến các 

tầng lớp Nhân dân, thực 

hiện tốt chủ trương xã hội 

hóa giáo dục, đầu tư cơ sở 

vật chất cho các trường 

chuẩn quốc gia trên địa bàn 

toàn tỉnh. 

 

15 

 

- Ông Trần Ngọc Quang 

- Bà Cấn Thị Hà 

- Bà Hoàng Lê Ngọc Anh 

- Ông Đặng Ngọc Minh 

Quang 

- Bà Nguyễn Thị Xuân 

Cường. 

- Ông Ngô Khánh 

- Ông Nguyễn Khắc Hoà 

  

 

Phó Chủ tịch 

UBND các 

huyện, TP. 

 

 

Thành viên 

Giúp Trưởng ban tổ chức 

các hoạt động của BCĐ cấp 

huyện, thành phố, Phòng 

GDĐT, các cơ quan liên 

quan và các xã, phường, thị 

trấn thuộc  huyện, TP; phối 

hợp với các cơ quan quản lý 

GD cấp trên triển khai kế 

hoạch XD trường đạt chuẩn 

QG theo đúng kế hoạch đã 

được duyệt hoặc đề xuất 

điều chỉnh KH khi cần thiết, 

đề xuất những giải pháp 

tháo gỡ những khó khăn 

vướng mắc, tổ chức nhân 

rộng trong phạm vi địa bàn 

phụ trách và các nhiệm vụ 

khác theo chỉ đạo của 

Trưởng ban. 
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- Bà  Trần Thị Hường 

- Bà Lê Thị Thu Hương 

- Ông Nguyễn Cam 

- Ông Phạm An 

- Ông Nguyễn Quang 

- Ông  Đặng Ngọc Hải 

- Ông Lê Đặng Huỳnh 

Sơn 

 

Trưởng phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo các huyện, 

TP. 

 

Thành viên 

Tham mưu giúp Trưởng 

ban chỉ đạo huyện, thahn2 

phố XD các giải pháp cụ 

thể để triển khai KH đã 

được duyệt hoặc đề xuất 

điều chỉnh KH nếu thấy cần 

thiết; tham mưu BCĐ tỉnh 

và Trưởng ban CĐ huyện 

tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình 

thực hiện trên địa bàn; tổ 

chức tuyên truyền và tổ 

chức thực hiện theo KH đã 
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Stt Họ và tên Chức vụ Chức danh Nhiệm vụ 

được duyệt. Phối hợp với 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

trong việc thông tin, báo 

cáo thường xuyên, đột xuất 

về tình hình thực hiện trên 

địa bàn và các nhiệm vụ 

khác của Trưởng ban Chỉ 

đạo huyện, thành phố. 

17 - Nguyễn Đức Hoài,  

- Bùi Tất Tố,  

- Nguyễn Tiến Hùng,  

- Phạm Hữu Khương,  

- Hồ Hoài Nam,  

- Thiều Lê Phong Lan,  

- Lê Thế Kỷ,  

- Phan Đức Lý,  

- Trần Tuấn Huy,  

- Nguyễn Thái Quang. 

Trưởng, Phó 

phòng chức năng 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Thành viên - Căn cứ các văn bản quy 

định tiêu chuẩn đánh giá 

trường học, trường đạt 

chuẩn Quốc gia của từng 

cấp học, xây dựng các văn 

bản của Ủy ban nhân dân 

tỉnh hoặc của Sở Giáo dục 

và Đào tạo, chỉ đạo, hướng 

dẫn các địa phương, đơn vị 

thực hiện; 

- Theo dõi, hướng dẫn việc 

thực hiện tiêu chuẩn về lớp 

học, tổ chuyên môn, công 

tác thư viện, thiết bị ở các 

trường học;  

- Hằng năm, lập kế hoạch 

và đề xuất thành lập đoàn 

kiểm tra tiến độ thực hiện 

XD trường đạt chuẩn Quốc 

gia tại các địa phương, 

trường học; 

- Hướng dẫn các đơn vị lập 

hồ sơ trình công nhận, tiếp 

nhận, xem xét hồ sơ, tham 

mưu thành lập đoàn thẩm 

định, tổ chức kiểm tra định 

kỳ, kiểm tra công nhận lại 

sau 5 năm; hoàn chỉnh hồ 

sơ trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; 

- Chủ động dự thảo các báo 

cáo về tiến độ thực hiện đề 

xuất tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc tại các địa 

phương, trường học; 

- Hướng dẫn các nội dung 

khác theo Quy chế về 

trường đạt chuẩn QG. 
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