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QUYẾT ĐỊNH
Sáp nhập Ban Chỉ đạo Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục và 

Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập thành Ban Chỉ đạo Chống mù chữ - Phổ 
cập giáo dục và Xây dựng xã hội học tập thành phố Đà Nẵng

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 4980/QĐ-UBND ngày 02 tháng 07 năm 2010 của Chủ 
tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế thành lập, tổ chức hoạt động của 
các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND 
thành phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 
420/SGDĐT-TCBC ngày 18 tháng 02 năm 2011 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Ban Chỉ đạo Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục thành phố Đà 
Nẵng được thành lập tại Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2009 
của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập 
thành phố Đà Nẵng được thành lập tại Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 25 tháng 
02 năm 2009 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thành Ban Chỉ đạo Chống mù 
chữ - Phổ cập giáo dục và Xây dựng xã hội học tập thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi 
tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau:

1. Bà Nông Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: Trưởng 
ban.

2. Ông Lê Trung Chinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Phó Trưởng 
ban Thường trực;
- Mời Ông Phạm Đình Hảo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố tham 
gia làm Phó Trưởng ban.

3. Đại diện lãnh đạo các cơ quan sau tham gia làm thành viên:
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- Sở Tài chính;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Công an thành phố;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố.

4. Mời đại diện các tổ chức sau tham gia làm thành viên:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Liên đoàn Lao động thành phố;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố;
- Hội Nông dân thành phố;
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố;
- Hội Cựu chiến binh thành phố;
- Hội Khuyến học thành phố;
- Hội Cựu Giáo chức thành phố;
- Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật thành phố;
- Báo Đà Nẵng;
- Báo Công an thành phố Đà Nẵng;
- Đài Phát thanh - Tuyền hình thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:
1. Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và 
triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về xóa mù chữ, phổ cập 
giáo dục và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố.

2. Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố tình hình triển khai thực hiện 
các chủ trương của Nhà nước và của thành phố về công tác chống mù chữ, phổ cập 
giáo dục và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban Ban Chỉ đạo 
ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành 
viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, có trách nhiệm đảm bảo các 
điều kiện hoạt động, làm việc của Ban Chỉ đạo.
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Ban Chỉ đạo có Văn phòng và Tổ giúp việc do cơ quan thường trực trình 
Trưởng ban Ban Chỉ đạo quyết định thành lập. Các cơ quan tham gia thành viên có 
trách nhiệm gửi văn bản cử đại diện tham gia về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
455/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2009 và Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 
25 tháng 02 năm 2009 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục và Xây 
dựng xã hội học tập thành phố Đà Nẵng, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám 
đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

             CHỦ TỊCH
        

               Trần Văn Minh


