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THÔNG BÁO 

V/v phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chỉ đạo đổi mớí                            

Giáo dục và Đào tạo xã Vũ Muộn 

 

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ- UBND ngày 11tháng 07 năm 2022 của UBND 

xã Vũ Muộn về viêc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới Giáo dục và Đào tạo xã Vũ 

Muộn. 

Ban Chỉ đạo đổi mới Giáo dục và Đào tạo xã Vũ Muộn phân công nhiệm vụ 

các thành viên như sau: 

1. Bà Đàm Thị Hành - PCT UBND- Trưởng ban: Phụ trách chung 

2. Ông Đinh Văn Du - Chủ tịch Hội khuyến học - Phó ban thường trực: Phụ 

trách công tác khuyến học, xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, tổng hợp 

bộ hồ sơ cộng đồng học tập cấp xã. 

3. Ông Đinh Như Thông - Phó BT TT - Phó ban: Tham mưu cho Ban Thường 

vụ Đảng ủy và Ban chỉ đạo về công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp 

xã về công tác khuyến học nói chung và công tác xây dựng cộng đồng học tập nói 

riêng theo thông tư 44 của bộ giáo dục và đào tạo, thường xuyên chỉ đạo, giám sát 

cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương. 

4. Ông Lường Văn Thông - Công chức VHXH - Ủy viên: phụ trách các vấn đề 

liên quan đến các chính sách xã hội. 

5. Ông Đinh Như Hoạt - Công chức VHTT - Ủy Viên: Phụ trách về công tác 

thông tin tuyền truyền. 

6. Bà Đinh Thị Mơ - Công chức ĐC- NN - XD&MT - Ủy viên: Tham mưu việc 

quy hoạch đất đai cho các cơ sở giáo dục đảm bảo cho công tác đổi mới giáo dục và 

đào tạo.  

7. Ông Hoàng Ngọc Đóa - Công chức ĐC NN - XD&MT - Ủy viên: Phụ trách 

về công tác vệ sinh môi trường. 

8. Bà Đinh Thị Thanh - Công chức VPTK - Ủy viên: Tham mưu cho Ban Chỉ 

đạo triển khai các văn bản hướng dẫn công tác đổi mới giáo dục và đào tạo của cấp 

trên. 

9. Ông Triệu Đức Tài - Công Chức Tư pháp – Hộ tịch - Ủy viên: Phụ trách các 

vấn đề liên quan đến pháp luật. 

10. Ông Luân văn Minh - Công chức Tài chính – Kế toán - Ủy viên: Phụ trách 

lĩnh vực tài chính. 



11. Ông Nông Đình Tuệ - Trạm y tế - Ủy viên: Phụ trách các vấn đề chăm sóc 

sức khỏe cộng đồng. 

12. Ông Hứa Đình Lôi - Trưởng công an xã : phụ trách các vẫn đề an ninh trật 

tự trên địa bàn xã. 

13. Trưởng các đoàn thể (Thành viên BCĐ): Phụ trách công tác tuyên truyền 

hội viên và nhân dân tiếp tục thực hiện Đề án của Chính phủ về  “Xây dựng xã hội 

học tập” và nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công. 

14. Hiệu trưởng các nhà trường: phụ trách công tác phổ cập giáo dục - xóa mù 

chữ ở các bậc học; xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác học tập ở nhà 

trường. 

Trên đây là thông báo phân công nhiệm cụ cho các thành viên của Ban Chỉ đạo 

ĐMGD&ĐT xã, đề nghị các thành viên căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện đảm 

bảo các nội dung theo kế hoạch đề ra./.  

 

Nơi nhận: 

* Gửi bản điện tử: 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các thành viên BCĐ; 

* Gửi bản giấy: 

- Lưu: VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Đàm Thị Hành 
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