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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các phòng chức năng 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN 

 

Căn cứ Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 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 Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo 

dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Sở GDĐT. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các phòng chức 

năng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận (kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Trưởng phòng chức năng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ 

Quy định này và biên chế hiện có của phòng, phân công, phân nhiệm công chức 

quản lý, chuyên viên để đảm bảo các yêu cầu công tác. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 977/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 10 

năm 2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Ninh Thuận. 

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

Trưởng phòng chức năng thuộc Sở, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các 

huyện, thành phố, thủ trưởng các đ n vị trực thuộc Sở và các c  quan, đ n vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                      
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chức năng thuộc Sở; 

- Các đ n vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Đăng Website Sở; 

- Lưu: VT, TC-HC.  
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QUY ĐỊNH 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các phòng chức năng  

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận 

(Ban hành kèm theo Quyết định số                /QĐ-SGDĐT ngày         /9/2021  

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận) 

 

I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 

 

 1. Chức năng 

Phòng Tổ chức - Hành chính là phòng chức năng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT), có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, bảo vệ  chính trị 

nội bộ; tổng hợp, điều phối các hoạt động của các phòng chuyên môn theo 

chư ng trình, kế hoạch làm việc; thực hiện công tác hành chính, quản trị của c  

quan Sở và công tác tổng hợp, báo cáo của ngành; giúp Giám đốc Sở thực hiện 

công tác tuyên truyền trên các phư ng tiện thông tin đại chúng.  

2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

a) Tham mưu cho Giám đốc quyết định hoặc trình Ủy ban nhân dân (UBND) 

tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, c  cấu tổ chức, biên chế của Sở 

và các đ n vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; xây dựng và tổ chức thực hiện nội 

quy, quy chế làm việc và các quy định khác đảm bảo kỷ cư ng, kỷ luật, nền nếp 

trong các hoạt động của c  quan Sở;  

b) Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và quản lý biên chế hàng năm của các đ n 

vị theo phân cấp; tham mưu phân bổ chỉ tiêu biên chế hàng năm cho các đ n vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; căn cứ nhu cầu và chỉ tiêu biên chế, xây dựng 

kế hoạch, phư ng án tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức các đ n vị theo 

phân cấp quản lý; 

c) Tham mưu việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển người 

đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đ n vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; 

công nhận, không công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các c  sở giáo dục và 

đào tạo ngoài công lập thuộc quyền quản lý; 

d) Tham mưu các công tác: quy hoạch đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy, bố trí 

và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng về 

lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý giáo dục, đào tạo sau đại học; tiếp 

nhận, thuyên chuyển, điều động, luân chuyển, biệt phái, kỷ luật công chức, viên 

chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp; hướng dẫn, thực hiện việc kê 

khai tài sản của c  quan Sở và các đ n vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; 
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đ) Hướng dẫn, triển khai thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, của tỉnh, 

của ngành đối với công chức, viên chức trong toàn ngành. Thực hiện chế độ nâng 

lư ng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp; theo dõi cấp 

phép hàng năm của cán bộ, công chức c  quan Sở và cán bộ quản lý các đ n vị 

trực thuộc Sở theo phân cấp; đề xuất xây dựng các chính sách có liên quan đối với 

cán bộ quản lý, giáo viên công tác ở miền núi, dân tộc và vùng đặc biệt khó khăn; 

e) Tham mưu thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các c  sở giáo dục công 

lập trực thuộc; công nhận Hội đồng trường các c  sở giáo dục công lập trực thuộc 

theo quy định;  

f) Xây dựng, theo dõi, đôn đốc, đánh giá thực hiện các chư ng trình, kế 

hoạch công tác hoạt động của c  quan Sở. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất 

về thực hiện nhiệm vụ của ngành theo yêu cầu của Giám đốc và cấp trên;  

g) Bố trí, sắp xếp lịch công tác, hội họp hàng tuần, hàng tháng và ghi biên bản 

các cuộc họp do lãnh đạo Sở chủ trì; phục vụ các hoạt động hành chính của Sở; 

h) Tiếp nhận, phân phối, quản lý, lưu trữ, theo dõi công văn đi và đến; quản lý 

các loại con dấu của c  quan; cấp và xác nhận các loại giấy tờ hành chính: giấy đi 

đường, giấy giới thiệu theo quy định. Triển khai, kiểm tra, hướng dẫn thể thức, 

trình tự, thủ tục ban hành văn bản và công tác pháp chế của Sở;  

i) Tổ chức và thực hiện việc in ấn, đánh máy, bảo vệ, thông tin liên lạc kịp 

thời, thông suốt; tổ chức triển khai và thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và 

phòng chống bão lụt, thiên tai; công tác an ninh, trật tự, an toàn của c  quan Sở; 

j) Xây dựng quy trình, tổ chức triển khai thực hiện  bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo c  chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện làm đầu mối hệ 

thống quản lý chất lượng ISO;  

k) Xây dựng kế hoạch và thực hiện quản lý mua sắm, trang bị phư ng tiện 

làm việc, công cụ dụng cụ văn phòng phẩm, trang thiết bị; phân phối, sửa chữa và 

quản lý tài sản, c  sở vật chất, trang thiết bị c  quan Sở;  

l) Triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, phân loại, kỷ luật, kỷ 

cư ng hành chính, đổi mới lề lối, phư ng thức làm việc đối với cán bộ, công 

chức, viên chức; công tác thi đua - khen thưởng và là thành viên thường trực của 

Hội đồng thi đua khen thưởng của ngành GDĐT;  

m) Xây dựng, triển khai và quản lý mạng thông tin toàn ngành; xây dựng và tổ 

chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền của Sở. Thiết lập và duy trì quan hệ công tác 

với các c  quan báo chí và các c  quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông; 

n) Quản lý hồ s  (kể cả hồ s  điện tử) và lịch sử chính trị của cá nhân công 

chức, viên chức theo phân cấp quản lý hiện hành; Triển khai, quản lý, khai thác 

chư ng trình phần mềm Quản lý cán bộ giáo viên toàn ngành;  

o) Giúp Giám đốc thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác có 

yếu tố nước ngoài đối với các tổ chức, cá nhân công chức, viên chức theo quy định;  
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p) Giúp Giám đốc quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội theo phân cấp 

của UBND tỉnh; Phối hợp với các tổ chức khác, tham mưu công tác xây dựng tổ 

chức Đảng và các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường học; 

q) Phối hợp trong việc giải quyết đ n thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 

nghị có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ;  

r) Phụ trách công nghệ thông tin thuộc các lĩnh vực: Công tác thống kê đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành; Theo dõi, 

đôn đốc, tham mưu quy trình cải cách thủ tục hành chính trên cổng thông tin 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của UBND tỉnh; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

bố trí và sử dụng lao động theo định biên và theo vị trí việc làm; Cập nhật các 

văn bản quản lý, chỉ đạo điều hành của Sở lên Website Sở (ngoài việc chuyển 

qua TD Office của văn thư); Phối hợp tham mưu về hạ tầng công nghệ thông tin 

trong toàn ngành; Phụ trách công tác kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin 

trong c  quan Sở; 

s) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. 

 

II. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 

 

1. Chức năng  

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chức năng thuộc Sở GDĐT, có chức 

năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

về công tác quản lý kế hoạch - thống kê, quản lý tài chính - kế toán, thực hiện các 

họat động tài chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển và quản lý c  sở 

vật chất, trang thiết bị dạy học của ngành thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở.  

2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

a) Tham mưu cho Giám đốc xây dựng và trình UBND tỉnh về quy hoạch 

mạng lưới trường học; xây dựng, tổ chức triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển 

giáo dục và đào tạo dài hạn, trung hạn và hàng năm. Hướng dẫn, kiểm tra các địa 

phư ng thực hiện sau khi được phê duyệt; 

b) Trực tiếp nghiên cứu đề xuất các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức 

và c  chế huy động, phân bổ, quản lý các nguồn lực và các điều kiện đảm bảo cho 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển;  

c) Xây dựng và đề xuất việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và 

đào tạo hàng năm về: Quy mô phát triển, tuyển sinh; hướng dẫn, kiểm tra các địa 

phư ng, các đ n vị thực hiện kế hoạch đã giao; 

d) Trang bị sách - thiết bị cho các trường học theo kế hoạch ngân sách 

được duyệt hàng năm; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác thiết bị giáo dục và 

đào tạo; Thường trực tổ thẩm định thuộc Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục  

và đào tạo cấp tỉnh; 
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đ) Tổng hợp số liệu thống kê toàn ngành; Công tác kế hoạch và dự báo quy 

mô phát triển trường, lớp học, c  sở vật chất, thiết bị dạy học toàn ngành GDĐT. 

e) Giúp Giám đốc tổng hợp và điều tiết các nguồn thu (nếu có) tại các đ n vị 

trong ngành theo chế độ quy định;  

g) Thực hiện nhiệm vụ đ n vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh. Xây dựng, 

phân bổ dự toán theo chi ngân sách nhà nước hàng năm. Tổ chức thẩm tra quyết 

toán các đ n vị dự toán trực thuộc Sở; tổng hợp, quyết toán báo cáo Sở Tài chính; 

hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách giáo dục và đào tạo. Giúp Giám đốc 

quản lý các nguồn tài chính trong nước và nước ngoài đầu tư cho giáo dục và đào 

tạo của tỉnh, các dự án thuộc nguồn vốn do UBND tỉnh và Bộ GDĐT quyết định;  

h) Tham mưu cho Giám đốc trong việc phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài chính trong công tác phân bổ, kiểm tra, giám sát và xây dựng kế hoạch 

hàng năm về các nguồn vốn đầu tư xây dựng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phư ng thực hiện sau khi được phê duyệt;  

i) Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ chủ quản đối với tài sản công đã giao 

cho các đ n vị trực thuộc quản lý. Hướng dẫn đăng ký tài sản nhà nước, xử lý và 

phân cấp xử lý theo thẩm quyền; kiểm tra các đ n vị thực hiện quy chế của nhà 

nước về quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; 

j) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Chấp hành Công 

đoàn c  sở xây dựng, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định; 

k) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.  

 

III. THANH TRA SỞ 

 

1. Chức năng 

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành 

chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh 

theo quy định của pháp luật. 

Chịu sự lãnh đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác 

thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, và 

nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ GDĐT. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc phê duyệt; tổ chức thực hiện 

kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của c  quan được giao thực hiện 

chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở; 

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của 

c  quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở; 
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c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên 

môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của c  quan, tổ chức, cá nhân 

thuộc phạm vi quản lý của Sở; 

d) Hướng dẫn, kiểm tra c  quan, đ n vị thuộc Sở thực hiện quy định của 

pháp luật về thanh tra; 

đ) Yêu cầu Thủ trưởng c  quan được giao thực hiện chức năng thanh tra 

chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả 

về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở; 

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định 

xử lý về thanh tra của Giám đốc; 

g) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử 

lý sau thanh tra của Thủ trưởng c  quan được giao thực hiện chức năng thanh tra 

chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Sở khi cần thiết; 

h) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp 

luật về khiếu nại, tố cáo; 

i) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng; 

j) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chư ng trình, kế 

hoạch thanh tra của c  quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 

ngành thuộc Sở; 

k) Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục cho 

Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở GDĐT và cộng tác 

viên thanh tra ở địa phư ng; 

l) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc c  quan, đ n vị thuộc quyền 

quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; 

m) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý 

nhà nước của Sở; 

n) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra theo quy định của 

pháp luật về Thanh tra; 

o) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao. 

 

IV. PHÒNG NGHIỆP VỤ DẠY VÀ HỌC 

 

1. Chức năng 

Phòng Nghiệp vụ dạy và học là phòng chức năng thuộc Sở GDĐT, có chức 

năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo 

dục Trung học, giáo dục Tiểu học, giáo dục Mầm non, giáo dục Dân tộc, giáo dục 
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thường xuyên - hướng nghiệp, giáo dục chuyên nghiệp, công tác học sinh, sinh viên 

và công tác khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

a) Tham mưu cho Giám đốc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm 

tra các hoạt động giáo dục các cấp học, bậc học theo quy định và theo hướng dẫn 

của Bộ GDĐT; 

b) Giúp Giám đốc quản lý việc thực hiện chư ng trình, nội dung, kế hoạch 

dạy học và theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục Mầm non, giáo dục 

Tiểu học, giáo dục Trung học; giáo dục Dân tộc trong từng học kỳ, từng năm học 

và từng giai đoạn; 

c) Giúp Giám đốc hướng dẫn, kiểm tra các Phòng GDĐT các huyện, thành 

phố về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý giáo dục Mầm non, giáo dục Tiểu 

học, giáo dục Trung học c  sở, giáo dục Dân tộc; 

d) Hướng dẫn thực hiện, quản lý các loại biểu mẫu, các loại ấn phẩm phục vụ 

cho công tác khảo thí và kiểm định chất lượng, hồ s  chuyên môn, hồ s  quản lý 

học sinh, ...;  

đ) Tham mưu giúp Giám đốc triển khai thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ;  

e) Hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; đổi mới phư ng 

pháp dạy học; công tác chuyển trường của học sinh theo quy định của Bộ GDĐT, 

Sở GDĐT; 

f) Giúp Giám đốc quản lý, chỉ đạo, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ quản lý, viên chức của ngành về chuyên môn nghiệp vụ; triển khai thực 

hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng chuẩn đội ngũ cán bộ, giáo 

viên của ngành; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, phư ng pháp giảng dạy cho giáo 

viên giảng dạy tiếng dân tộc thiểu số và bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên 

chức học tiếng dân tộc theo quy định; 

g) Tổ chức triển khai những nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, 

giáo dục thể chất, hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông; công tác vì sự tiến bộ của 

phụ nữ và bình đẳng giới của ngành; công tác Đoàn - Đội trong trường học; công 

tác học sinh, sinh viên; hoạt động thi đấu Thể dục - Thể thao, Hội khỏe Phù Đổng, 

đại hội Điền kinh học sinh phổ thông, hội thao quốc phòng - an ninh; 

h) Tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cho giáo viên và học sinh ở các cấp 

học, bậc học theo yêu cầu của ngành hoặc phối hợp liên ngành thực hiện các hoạt 

động phong trào có tính xã hội như: An toàn giao thông, giáo dục pháp luật, tuyên 

truyền phòng chống HIV/AIDS, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, giáo dục phòng 

chống ma túy, tội phạm và tham gia các cuộc thi viết, vẽ theo chủ đề;  

i) Phối kết hợp với các phòng chức năng thuộc Sở và các đ n vị, tiến hành 

những nhiệm vụ chung của toàn ngành khi có yêu cầu hoặc thực hiện các công 

việc có liên quan như: thanh tra chuyên đề, thanh tra chuyên môn, thanh tra hành 

chính, thanh tra chuyên ngành, trang bị các phư ng tiện và thiết bị dạy học, thư 
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viện trường học, bồi dưỡng giáo viên; thẩm định và cấp phép hoạt động giáo dục 

cho c  sở giáo dục; tham gia các đề án, dự án, các chư ng trình có liên quan do 

Bộ GDĐT, Sở GDĐT phân công; 

j) Tham mưu cho Giám đốc quản lý, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động các trường 

trung cấp chuyên nghiệp địa phư ng trong việc thực hiện Điều lệ, Quy chế, quy 

định về chuyên môn nghiệp vụ theo phân cấp của Bộ GDĐT và UBND tỉnh; trực 

tiếp triển khai công tác tuyển sinh vào hệ chính quy các trường đại học, cao đẳng, 

trung cấp chuyên nghiệp của trung ư ng và địa phư ng; kiểm tra, giám sát công 

tác tuyển sinh vào hệ vừa học vừa làm. Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính 

trong công tác cử học sinh, sinh viên đi du học nước ngoài; 

k) Giúp Giám đốc quản lý, chỉ đạo, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng 

Ngoại ngữ, Tin học ứng dụng theo cấp độ; phát triển nguồn nhân lực của địa 

phư ng; hướng dẫn về tổ chức hoạt động của các trung tâm giáo dục thường 

xuyên, trung tâm ngoại ngữ - tin học, trung tâm học tập cộng đồng.  

l) Tham mưu giúp Giám đốc quản lý, chỉ đạo công tác khảo thí, kiểm định, 

đánh giá chất lượng giáo dục đối với các c  sở giáo dục và công nhận trường đạt 

chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GDĐT; theo dõi và kiểm tra việc thực hiện 

các văn bản về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục sau khi được ban hành;  

m) Tham mưu giúp Giám đốc tổ chức thực hiện quy trình của các kỳ thi tốt 

nghiệp, thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh đầu cấp trung học (lớp 6, lớp 10) và các 

kỳ thi khác theo quy chế của Bộ GDĐT. Theo dõi và kiểm tra các c  sở giáo dục 

thực hiện quy chế, quy định về công tác thi tốt nghiệp, thi chọn học sinh giỏi, thi 

nghề phổ thông, thi tuyển sinh đầu cấp trung học. Tổ chức s  kết, tổng kết, xét 

duyệt, đánh giá và báo cáo kết quả các kỳ thi theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo;  

n) Hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra các phòng GDĐT, các trường phổ thông, 

các trung tâm thực hiện kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho người 

học. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các đội tuyển tham gia kỳ thi chọn Học sinh 

giỏi Quốc gia;  

o) Quản lý và lưu trữ hồ s  các kỳ thi theo quy định của Bộ GDĐT và 

Sở GDĐT;  

 p) Tổ chức thực hiện việc in ấn, cấp phát, quản lý các loại giấy chứng nhận, 

bằng tốt nghiệp, bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông và giáo dục thường xuyên 

theo quy định của Bộ GDĐT; hướng dẫn các c  sở giáo dục thực hiện quy chế, 

quy định về quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp; phối hợp với các c  quan, 

đ n vị có liên quan trong việc công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ 

thông do các c  sở giáo dục nước ngoài cấp; tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến 

bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; 

q) Phụ trách công nghệ thông tin thuộc các lĩnh vực: Tham mưu kế hoạch 

trung hạn, dài hạn về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn 

ngành; Phụ trách theo dõi và hướng dẫn nghiệp vụ c  sở dữ liệu ngành các 

phòng GDĐT huyện, thành phố và các đ n vị trực thuộc Sở, các c  sở giáo dục 
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ngoài công lập; Phụ trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; 

Phụ trách theo dõi và hướng dẫn nghiệp vụ dạy học tin học và kế hoạch phát 

triển ứng dụng công nghệ thông tin ở các c  sở giáo dục; Tham mưu xây dựng 

kho học liệu số phục vụ cho dạy học trực tuyến; Xây dựng ngân hàng đề thi, đề 

kiểm tra đánh giá; Xây dựng các tiện ích phục vụ cho công tác tự đánh giá trong 

quy trình kiểm định chất lượng trường học; Cải cách thủ tục theo hướng tinh 

gọn, đảm bảo quy chế thi, tuyển sinh theo hướng đến phục vụ tiện dụng cho phụ 

huynh, học sinh và nhà trường theo mô hình trực tuyến; Ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số để thay thế toàn bộ hồ s  giấy theo Điều lệ trường học, 

từng bước hình thành hồ s  điện tử để thuận tiện cho công tác lưu trữ nếu các 

loại hồ s  được phép chuyển đổi số. 

r) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công./. 
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