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ỦY BAN NHÂN DÂN        	            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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 Số :213./2005/QĐ.UB          TX.Vĩnh long , ngày .2.... tháng 2... năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về việc: Quy định cơ cấu tổ chức bộ máy 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG


- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 21/2004/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 23/7/2004 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo.

		   QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nay quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long gồm các phòng sau:
	1) Văn phòng
	2) Phòng Kế hoạch - Tài chính
	3) Phòng Tổ chức cán bộ
	4) Thanh tra Sở
	5) Phòng Trung học
	6) Phòng Tiểu học
	7) Phòng Mầm non
          8) Phòng GDCN & GDTX
	9) Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Điều 2.Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm tiến hành sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn và hoạt động có hiệu quả, bố trí cán bộ, công chức của ngành đúng theo tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn quy định.

Điều 3. Các ông, (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.
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