
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

   Số:             /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày          tháng 01 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi Điểm c, Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 639/QĐ-UBND  

ngày 04/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định  

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  

Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18/6/2012; 

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng;   

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giải thể Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ 

thuật trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn;   

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

2986/TTr-SGDĐT ngày 09/12/2019 và ý kiến thẩm định tại Văn bản số 

1244/SNV-TCBC&TCPCP ngày 03/12/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi Điểm c, Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 639/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng 

Sơn như sau: 

“c) Các phòng, khoa chuyên môn và các đơn vị thuộc trường 

- Các phòng, gồm:  

+ Phòng Quản lý Đào tạo;  

+ Phòng Tổ chức - Công tác học sinh, sinh viên;  

+ Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng;  
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+ Phòng Quản lý Khoa học và Công tác đối ngoại;  

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;  

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp. 

- Các khoa chuyên môn, gồm:  

+ Khoa Giáo dục Mầm non;  

+ Khoa Giáo dục Tiểu học - Trung học cơ sở;  

+ Khoa Ngoại ngữ;  

+ Khoa Bồi dưỡng Cán bộ quản lý và nghiệp vụ;  

+ Khoa Các bộ môn chung;  

+ Khoa Kinh tế - Kỹ thuật; 

+ Khoa Văn hóa Nghệ thuật. 

- Các đơn vị thuộc trường, gồm:  

+ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;  

+ Trường thực hành sư phạm.” 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác 

tại Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh không thay đổi. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội 

vụ, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- PCVP UBND tỉnh, 

 các Phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC (HXĐ).                              

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

  

 

Phạm Ngọc Thưởng   
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