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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao 

chất lượng toàn diện Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025” 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; 

Căn cứ Điều lệ trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công 

chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ 

quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong 

doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh 

Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 7329/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND huyện 

về việc ban hành Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và 

đào tạo giai đoạn 2021-2025” 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao chất 

lượng toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025” gồm các ông, bà có tên 

và giữ chức vụ sau: 

1. Trưởng Ban: Bà Lưu Thị Nghiêm - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND huyện. 

2. Phó Trưởng ban: Ông Vũ Thế Hưng - TVHU, Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo. 



3. Các Ủy viên: 

- Ông Lê Hồng Lượng - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Bà Nguyễn Thị Mây - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Ông Vũ Văn Trình - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Bà Trần Thị Huyền - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Ông Nguyễn Trung Chí - Phó Trưởng phòng Nội vụ; 

- Ông Phạm Hùng Kiền - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ông Trần Văn Hoàng - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Vũ Trung Thành - Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Bà Bùi Thị Phương - Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Ông Trần Ngọc Tuân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

- Bà Nguyễn Thị Hồng - Tổ trưởng tổ Mầm non, phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Ông Trần Văn Át - Tổ trưởng tổ Tiểu học, phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Ông Phạm Văn Phát - Tổ trưởng tổ THCS, phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Ông Nguyễn Văn Bội - Tổ trưởng tổ GDTX, phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Bà Lâm Thị Hường - Tổ trưởng tổ TCCB, phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Ông Đỗ Ngọc Minh - Tổ trưởng tổ Tài vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức triển 

khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào 

tạo giai đoạn 2021-2025”; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; 

thực hiện đồng bộ các nội dung đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng 

cao chất lượng dạy và học; tăng cường công tác quản lý giáo dục; huy động các 

nguồn lực để bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn quốc 

gia, trường Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn và kiểm định chất lượng giáo dục trên địa 

bàn toàn huyện đảm bảo hiệu quả. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và 

các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- BTV Huyện ủy;            (để báo cáo) 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, GDĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Hải Điền 
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