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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1602/QĐ-UBND                        Lâm Đồng, ngày 30 tháng 7  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông  

Đạ Nhim trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định 

về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định 

trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng 

người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 

Căn cứ Kế hoạch số 3898/KH-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Khóa XII “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1106/TTr-

SGDĐT ngày 25/6/2020 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 418/TTr-SNV ngày 

21/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Trường Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông 

(THPT) Đạ Nhim trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

1. Trường THCS và THPT Đạ Nhim là đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, có 

tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của 

pháp luật. 

2. Trụ sở của Trường THCS và THPT Đạ Nhim đặt tại xã Đạ Nhim, huyện Lạc 

Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

Điều 2. Trường THCS và THPT Đạ Nhim hoạt động theo Điều lệ trường trung 

học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành 

kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do Sở Giáo dục và Đào 
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tạo ban hành theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 

21/9/2018 của Chính phủ.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện. 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:  

a) Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lạc Dương, các cơ quan, đơn vị liên 

quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều 

chuyển 29 người làm việc (02 cán bộ quản lý, 23 giáo viên và 04 nhân viên) từ UBND 

huyện Lạc Dương về Sở Giáo dục và Đào tạo để quản lý theo đúng quy định hiện 

hành. Hoàn thành trước ngày 10/8/2020; 

b) Tổ chức rà soát tổng số người làm việc đã được giao, tự cân đối, điều tiết từ 

các trường THPT thuộc Sở quản lý sang Trường THCS và THPT Đạ Nhim, đảm bảo 

đủ số lượng giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của nhà 

trường; 

c) Thu hồi con dấu của Trường THCS Đạ Nhim để nộp cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Nội vụ: Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh 29 

người làm việc từ UBND huyện Lạc Dương về Sở Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn 

các nội dung liên quan đến vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Trường 

THCS và THPT Đạ Nhim theo đúng quy định.  

3. Sở Tài chính: Hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Lạc Dương 

các nội dung bàn giao tài chính, tài sản của Trường THCS và THPT Đạ Nhim; thẩm 

định, trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kinh phí theo đúng quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội 

vụ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Lạc 

Dương; Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Đạ Nhim và Thủ trưởng các cơ quan, 

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

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

   Đoàn Văn Việt 
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