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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành Đề án 

“Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh  

trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025” 

 

 

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

 Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học 

sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”;  

 Căn cứ Kế hoạch số 936/KH-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân 

luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình;   

 Căn cứ Kế hoạch số 1028/KH-UBND ngày 06/5/2021 của UBND huyện Lệ 

Thủy về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng 

học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Lệ 

Thủy; 

Căn cứ Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc thành lập Ban điều hành Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định 

hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025” 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban 

điều hành Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh 

trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

 Điều 3. Các thành viên Ban điều hành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tich UBND huyện (b/c); 

- Như điều 3; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, GD&ĐT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đặng Thị Hồng Thắm 
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QUY CHẾ 

Hoạt động của Ban điều hành Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định 

hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025”; 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ- BĐHĐAPL ngày      /05/2021  

của Trưởng Ban điều hành) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế  này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm 

việc và quan hệ công tác của Ban điều hành Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và 

định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025” 

(sau đây gọi tắt là Ban điều hành). 

2. Quy chế này áp dụng đối với Ban điều hành, các thành viên Ban điều 

hành, các phòng, ban cấp huyện và các xã, thị trấn. 

Điều 2. Nguyên tắc làm việc 

1. Ban điều hành làm việc dân chủ, công khai. 

2. Ban điều hành và thành viên Ban điều hành không làm thay chức năng, 

nhiệm vụ của các cơ quan và người đứng đầu cơ quan trong hệ thống chính trị. 

3. Đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban điều hành trong 

hoạt động của Ban điều hành và trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được 

phân công; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được 

phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của 

Quy chế này. 

4. Các thành viên Ban điều hành chủ động giải quyết công việc trong quá 

trình thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học 

sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025”. 

5. Bảm bảo yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết 

công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Chương II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH 

Điều 3. Trưởng ban 

1. Chỉ đạo toàn diện về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành; 

phân công nhiệm vụ và phối hợp thực hiện giãu các thành viên Ban điều hành. 

2. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban điều 

hành. 
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Điều 4. Phó Trưởng ban 

1. Giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ của Ban điều hành, kiểm tra 

và đôn đốc việc triển khai công việc theo quyết định của Ban điều hành, chịu 

trách nhiệm trước Trưởng ban về các nhiệm vụ được phân công phụ trách. Khi 

Trưởng ban vắng mặt, Phó trưởng ban thay mặt Trưởng ban điều hành công tác 

và thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng ban điều hành. 

2. Chủ trì, phối hợp với thành viên Ban điều hành của các phòng, ban, 

UBND các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản 

hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Đề án. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án, hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn 

nghiệp vụ, theo dõi tiến độ thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực 

hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án theo Kế hoạch; đề xuất, kiến 

nghị với UBND huyện điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch trong trường hợp cần thiết. 

Điều 5. Các thành viên 

1. Đại diện lãnh đạo Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội 

      Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan, các địa phương xây dựng 

và thực nhiện kế hoạch phát triển các cơ sở dạy nghề; mở rộng các hình thức 

dạy nghề trong các doanh nghiệp, công ty, dạy nghề gắn với sản xuất ở nông 

thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; Thực hiện chính sách hỗ trợ, 

khuyến học học sinh học nghề theo quy định; Chỉ đạo Trung tâm GD - DN mở 

rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề nhằm khuyến khích thanh 

thiếu niên tốt nghiệp THCS vào học nghề. 

2. Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ 

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Trưởng ban điều 

hành xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên theo lộ trình thực hiện Đề án. 

3. Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch 

     Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo để tham mưu cho 

Trưởng ban điều hành tổng hợp, cân đối và bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách 

và các chương trình, dự án khác về việc triển khai thực Đề án. Căn cứ khả năng 

cân đối ngân sách, tham mưu cho Trưởng ban điều hành bố trí kinh phí để thực 

hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

4. Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn 

Phối hợp với Phòng GD&ĐT và các cơ quan liên quan xây dựng các tài 

liệu giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh liên quan đến lĩnh vực nông 

nghiệp và nông thôn. 

5. Đại diện lãnh đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc tuyên truyền 

thông tin về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông. 

6. Đại diên lãnh đạo UBND các xã, thị trấn 
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   Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án 

trên địa bàn phù hợp; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án; 

định kỳ sơ kết, tổng kết. 

   Thực hiện các quy định về sử dụng ngân sách chi cho giáo dục đào tạo 

trong đó có phần dành cho thực hiện Đề án; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy 

động mọi nguồn lực hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền nhằm nâng cao nhận thức về Đề án. 

7. Đại diện lãnh đạo Huyện đoàn  

   Chỉ đạo các xã Đoàn, thị Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao 

nhận thực cho đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục 

hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông; 

    Phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo triển khai các phong trào thi đua, 

các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội liên quan đến hướng nghiệp cho 

học sinh. 

Chương  III 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

  Điều 6. Các cuộc họp của Ban điều hành 

1. Ban điều hành họp định kỳ một quý một lần 

     Ban điều hành thể họp đột xuất theo triệu tập của Trưởng ban, Phó 

Trưởng ban. Thành phần tham dự cuộc họp do người chủ trì cuộc họp quyết 

định. 

2. Trưởng ban quyết định triệu tập cuộc họp mở rộng có sự tham gia của 

thủ trưởng đơn vị chủ trì thực hiện Đề án và 1 số chuyên gia, nhà khoa học có 

liên quan. 

Điều 7. Chế độ làm việc và cơ chế phối hợp 

1. Các thành viên Ban điều hành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được 

hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. 

2. Trưởng ban, Phó trưởng ban định kỳ hoặc đột xuất làm việc với thành 

viên Ban điều hành để nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo việc thực hiện chương 

trình, kế hoạch công tác của Ban điều hành. 

3. Các thành viên ban Ban điều hành được quyền giao đơn vị đầu mối chủ 

trì và huy động đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị mình trong thực thi nhiệm 

vụ được giao, báo cáo Trưởng ban về kết quả thực hiện. 

4. Các thanh viên Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được 

phân công; kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào 

taọ để tổng hợp báo cáo tại kỳ họp Ban điều hành, riêng báo cáo đột xuất thực 

hiện theo yêu cầu của Trưởng ban. 

   Điều 8. Kinh phí hoạt động của Ban điều hành 
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1. Kinh phí hoạt động của Ban điều hành do UBND huyện bố trí trong 

ngân sách hàng năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác. 

2. Việc sử dụng kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban điều hành thực hiện 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

Trưởng ban có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các thành viên Ban điều hành 

thực hiện Quy chế này. 

 Tất cả các thành viên Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện Quy chế 

này.     

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các thành viên Ban điều 

hành gửi ý kiến, đề xuất về Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp và báo cáo 

Trưởng ban xem xét, quyết định./.                                           
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