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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;  

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 Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường Cao 

đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2014 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 01/TTr-SLĐTBXH  ngày 07 tháng 01 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn như sau: 

1. Vị trí pháp lý 

Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn trực thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn (sau đây 

gọi tắt là Trường), là cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được 

thành lập theo Quyết định số 1699/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2014 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường chịu sự quản lý trực tiếp của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, trên cơ sở ủy quyền của 

Chủ tịch UBND tỉnh theo Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.  

 Là đơn vị sự nghiệp công lập, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo 

quy định của pháp luật. Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. 

2. Chức năng 

Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở 3 cấp trình độ 

cao đẳng, trung cấp và sơ cấp về các ngành nghề kỹ thuật theo quy định của 
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pháp luật. Thực hiện cấp văn bằng, chứng chỉ về giáo dục nghề nghiệp theo quy 

định của pháp luật. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao 

đẳng nghề Lạng Sơn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như sau: 

Trường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 của Luật 

giáo dục nghề nghiệp và các quy định sau đây: 

a) Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên 

theo quy định; 

b) Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương 

trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành, nghề được phép đào tạo theo quy 

định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

c) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh đào tạo theo quy 

định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

d) Tổ chức các hoạt động đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp 

và in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

đ) Tuyển dụng, quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao 

động của trường bảo đảm đủ về số lượng, phù hợp với ngành, nghề, quy mô và 

trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật; 

e) Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

g) Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào 

tạo, nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào 

thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động tài chính; có cơ chế để 

người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo, giảng viên tham gia đánh giá 

cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường; 

h) Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường 

theo quy định của pháp luật; 

i) Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức 

được phê duyệt trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường; quyết định bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương 

đương trở xuống theo quy định; 

k) Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong 

hoạt động đào tạo về lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình 

http://luatvietnam.vn/giao-duc/luat-giao-duc-nghe-nghiep-2014-91362-d1.html
http://luatvietnam.vn/giao-duc/luat-giao-duc-nghe-nghiep-2014-91362-d1.html
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đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học 

tập của người học; 

l) Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa 

học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động; 

m) Sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, sản 

xuất, kinh doanh và dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi 

cho các hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của trường theo quy định 

của pháp luật; 

n) Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật 

chất; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo hợp 

đồng đặt hàng; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy 

định của pháp luật. 

4. Cơ cấu tổ chức 

a) Hội đồng trường. 

b) Ban giám hiệu: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng. 

c) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 4 phòng 

- Phòng Đào tạo - Khảo thí và Kiểm định chất lượng 

- Phòng Công tác học sinh, sinh viên 

- Phòng Tổ chức - Hành chính 

- Phòng Tài vụ - Quản trị thiết bị 

d) Các khoa chuyên môn: 7 khoa  

- Khoa Điện - Điện tử. 

- Khoa Cơ khí. 

- Khoa Nông - Lâm nghiệp. 

- Khoa Công nghệ thông tin. 

- Khoa Du lịch và Dịch vụ. 

- Khoa Khoa học cơ bản 

- Khoa Dân tộc nội trú. 

đ) Các hội đồng tư vấn. 

e) Phân hiệu; tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ; tổ chức phục vụ 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng; cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ (nếu có). 

 Việc thành lập, giải thể các tổ chức trực thuộc trường cao đẳng; cơ cấu tổ 

chức, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức được thực hiện theo quy định của 

pháp luật và được cụ thể hóa trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường. 
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5. Biên chế, số lượng người làm việc 

Biên chế, số lượng người làm việc của Trường nằm trong tổng biên chế, 

số lượng người làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được cấp có 

thẩm quyền giao hằng năm trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm 

vụ, phạm vi hoạt động của Trường. 

6. Cơ chế tài chính 

Trường là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường 

xuyên trong lĩnh vực sự nghiệp Giáo dục, đào tạo, dạy nghề do Ngân sách nhà 

nước đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các 

Quyết định:  

- Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 17/10/2015 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ của Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn; 

- Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường Cao đẳng 

nghề Lạng Sơn được ban hành kèm theo Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 

07/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ; Lao 

động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh có 

liên quan và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ LĐ-TB&XH; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Công an tỉnh, KBNN, BHXH tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng: KGVX, KTTH, TH, TT THCB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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