
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:              /TB-SGDĐT Ninh Thuận, ngày       tháng 7 năm 2021 

     

THÔNG BÁO 

Tổ chức thi Đề án tuyển chức danh lãnh đạo, 

quản lý một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

 

Căn cứ Quyết định số 83/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quy định số 30-QĐi/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy 

về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Kế hoạch số 80-

KH/TU ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy triển khai thực hiện Đề án thí 

điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng;  

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-SGDĐT ngày 09/3/2021 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các 

phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ kết quả điểm bài thi viết của ứng viên thi tuyển chức danh cán bộ 

quản lý một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) theo 

Thông báo ghi ngày 05/7/2021 của Hội đồng thi tuyển, 

Sở GDĐT thông báo tổ chức thi Đề án tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 

một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT, cụ thể như sau: 

I. Ứng viên tham gia thi Đề án 

1. Ông Bùi Chí Cang, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Lê Duẩn; 

2. Ông Phan Công Trịnh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS, THPT 

Nguyễn Văn Linh; 

3. Ông Trần Văn Trung, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn; 

4. Ông Hán Thanh Đông, Giáo viên Trường PTDTNT Thuận Bắc; 

5. Ông Phạm Xuân Hùng, Bí thư Đoàn Trường THCS, THPT Đặng Chí Thanh; 

6. Ông Trần Quốc Hưng, Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Nguyễn Trãi; 

7. Bà Chung Thu Thủy, Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Nguyễn Trãi; 

8. Ông Nguyễn Ngọc Trác, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi. 

II. Thời gian tổ chức thi Đề án  

- Vào lúc 08 giờ 00, ngày 04/8/2021 (Sáng thứ 4): tổ chức thi Đề án đối với 

ứng viên dự thi chức danh cấp trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT; 
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- Vào lúc 14 giờ 00, ngày 04/8/2021 (Chiều thứ 4): tổ chức thi Đề án đối với 

ứng viên dự thi chức danh cấp phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT. 

III. Địa điểm: Phòng họp số 1 thuộc Sở GDĐT. 

Đề nghị ứng viên dự thi Đề án tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý một số 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT tham gia đầy đủ và đúng thời gian theo 

quy định./. 

(Thông báo này thay cho giấy mời). 

 

Nơi nhận: 
- Như mục I; 

- Website Sở; 

- Hội đồng thi tuyển; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TC-HC.(NT) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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