
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SGDĐT-TCCB 
 

Khánh Hòa, ngày         tháng  5  năm 2018 
 

V/v lấy ý kiến góp ý trên Cổng thông  

tin điện tử tỉnh Khánh Hòa về dự thảo  

Quyết định quy định về điều kiện, tiêu 

chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó và 

tương đương các phòng, đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Trưởng, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo 
  

 

 

                                          Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 
                         

 

Ngày 20/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 718/QĐ-UBND 

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

cơ quan quản lý giáo dục cấp tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tuy 

nhiên, để phù hợp với tình hình thực tế và bổ sung quy định về điều kiện, tiêu 

chuẩn của các chức danh khác; Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, 

Phó và tương đương các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Hiệu trưởng/Giám đốc, Phó Hiệu trưởng/Phó Giám đốc các đơn vị 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, Phó các Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Khánh Hòa 

theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật. 

 Để có cơ sở hoàn thiện về nội dung của dự thảo Quyết định trước khi gửi 

Sở Tư Pháp thẩm định và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, Sở 

Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng dự thảo trên 

Công thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa để được đóng góp ý kiến. 

Thời hạn tiếp nhận ý kiến kể từ ngày 07/5/2018 đến 17 giờ 00 ngày 

25/5/2018./. 

 

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT);  

- Lưu: VT, TCCB.      

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Lê Tuấn Tứ 
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