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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày         tháng 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông  

Bình Độ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
  

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 Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 

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 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 

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 Giáo 

dục và Đào tạo về việc Ban hành điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung 

học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

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

1737/TTr-SGDĐT ngày 06/7/2020.   

         

QUYẾT ĐỊNH: 

 

  Điều 1. Thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bình 

Độ (sau đây viết tắt là Trường THCS&THPT Bình Độ) trực thuộc Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở hợp nhất Trường Trung học cơ sở xã Quốc 

Việt trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định với Trường Trung học phổ 

thông Bình Độ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

1. Vị trí, chức năng 

Trường THCS&THPT Bình Độ là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống 

giáo dục quốc dân trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn; là đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của 

Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu 

riêng. 

Trụ sở làm việc của Trường THCS&THPT Bình Độ tại thôn Nà Nạ, xã 

Quốc Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 
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2. Nhiệm vụ, quyền hạn  

a) Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục 

tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS và cấp THPT do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt 

động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục. 

b) Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật. 

c) Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản 

lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

d) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. 

Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục. 

đ) Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy 

định của  Nhà nước.  

e) Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội. 

g) Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục. 

h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ cấu tổ chức   

a) Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng. 

b) Tổ chuyên môn và tương đương: 02 tổ chuyên môn và tổ văn phòng. 

4. Biên chế, số lượng người làm việc 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan bố trí, sắp xếp biên chế, số lượng người làm việc và tổ chức thực hiện quản 

lý công chức, người làm việc đối với Trường THCS&THPT Bình Độ theo quy 

định hiện hành. 

5. Về tài chính  

Trường THCS&THPT Bình Độ thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 

của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.  

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo 

dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Tràng Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                                   

Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 

- Bộ GD&ĐT; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 

- Kho bạc huyện Tràng Định; 

- PCVP UBND tỉnh; 

các Phòng: TH-NC, KT, KG-VX, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, (HXĐ)  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải  
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