
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH  LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND 
Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Tổ chức lại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở 

huyện Văn Quan trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của trường phổ thông dân tộc nội trú;  

 Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 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 Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định 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 18/2019/QĐ-UBND ngày 16  tháng 7 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quyết 

định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn;   

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

1548/TTr-SGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2021.   
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Tổ chức lại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở 

huyện Văn Quan trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như 

sau: 

 1. Tên trường sau khi tổ chức lại 

 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông huyện Văn Quan. 
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2. Vị trí, chức năng 

2.1. Vị trí: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông huyện Văn Quan là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, 

hoạt động theo quy định của pháp luật. 

2.2. Chức năng: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông huyện Văn Quan có chức năng giáo dục học sinh là con em 

dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ở các bậc trung học cơ sở và trung học phổ 

thông theo quy định. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông huyện Văn Quan thực hiện các nhiệm vụ của trường trung học quy định tại 

Điều lệ trường trung học hiện hành và có các nhiệm vụ: 

- Tuyển sinh đúng đối tượng và chỉ tiêu được giao hằng năm; 

- Giáo dục học sinh về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; ý thức 

tham gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn khi tốt nghiệp; 

- Giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội phù hợp với học sinh 

dân tộc nội trú; 

- Giáo dục lao động, hướng nghiệp và dạy nghề truyền thống phù hợp với 

năng lực của học sinh và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 

- Tổ chức công tác nội trú cho học sinh, bảo đảm 100% học sinh của nhà 

trường được ăn, ở nội trú; 

- Theo dõi, thống kê số lượng học sinh đã tốt nghiệp hàng năm của nhà 

trường tiếp tục học ở cấp học, trình độ cao hơn hoặc trở về địa phương tham gia 

công tác, lao động động sản xuất nhằm đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng 

và hiệu quả giáo dục. 

4. Cơ cấu tổ chức, biên chế, số lượng người làm việc 

4.1. Cơ cấu tổ chức 

a) Lãnh đạo trường gồm: Hiệu trưởng và không quá 02 (hai) Phó Hiệu 

trưởng. 

- Hiệu trưởng là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết 

bị và toàn bộ hoạt động của đơn vị. 

- Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng giao phụ trách một số lĩnh vực công 

tác, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hiệu trưởng về những nhiệm vụ 

được phân công. Khi Hiệu trưởng vắng mặt, một Phó Hiệu trưởng được Hiệu 

trưởng ủy quyền điều hành các hoạt động của đơn vị. 

b) Các tổ chuyên môn 

- Tổ Khoa học tự nhiên;  

- Tổ Khoa học xã hội;  
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- Tổ Văn phòng. 

4.2. Biên chế, số lượng người làm việc 

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

lượng người làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo 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 đơn vị. 

Thủ trưởng đơn vị căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc được 

giao và các văn bản của nhà nước có liên quan, xây dựng Đề án vị trí việc làm, số 

người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị, báo 

cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

5. Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động  

5.1. Cơ sở vật chất 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông huyện Văn Quan tiếp tục quản lý, sử dụng cơ sở hạ tầng, tài chính, phương 

tiện và trang thiết bị hiện có của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ 

sở huyện Văn Quan để đảm bảo hoạt động của đơn vị sau khi thực hiện tổ chức 

lại.  

5.2. Kinh phí hoạt động 

Kinh phí hoạt động của Nhà trường được sử dụng từ nguồn kinh phí do 

ngân sách nhà nước cấp, các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị, các 

nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp 

luật. 

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

6 Điều 1 Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 19/3/2009 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đổi tên Trường Phổ thông dân tộc nội trú trực 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào 

tạo, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Văn Quan; Hiệu trưởng Trường 

Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Văn 

Quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                            
- Như Điều 3; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thường trực Tỉnh uỷ;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH-NC(HXĐ) 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

  Hồ Tiến Thiệu 
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