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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________________ 

Số: 215/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 21 tháng 02 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo  

và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận ___________________________ 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 
của Luật Đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;  

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Nghị định 
số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định điều kiện đầu tư và 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Nghị định 
số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;  

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 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 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định 
về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ôtô và dịch vụ sát hạch lái xe; 
Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018, sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định 
về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ôtô và dịch vụ sát hạch lái xe; 

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của 
Bộ giao thông vận tải về Quy định về đào tạo, sát hạch cấp lái xe cơ giới đường 
bộ; Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 
15 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải về Quy định về đào tạo, sát hạch 
cấp lái xe cơ giới đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2015 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định điều lệ Trung tâm 
Giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 2090/VBHN-BLĐTBXH ngày 29 tháng 5 
năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về 
Điều lệ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp;  
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Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định đào tạo sơ cấp; 
Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 quy định về 
đào tạo thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực 
hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại điều 14 Nghị 
định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách 
hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm; 

Căn cứ Công văn số 8982/BGTVT-TCCB ngày 30 tháng 12 năm 2011 của 
Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung quy hoạch Trung tâm sát hạch lái xe cơ 
giới đường bộ với tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 4 năm 2012 của 
Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao 
đẳng Nghề Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2013 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 
trình Trung tâm Đào tạo và Trung tâm sát hạch lái xe thuộc dự án Trường Dạy 
nghề tỉnh Ninh Thuận (giai đoạn 2); 

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận; 

Xét đề nghị của Trường Cao đẳng nghề tại Tờ trình số 12/TTr-CĐN ngày 
17 tháng 12 năm 2019; Tờ trình số 167/TTr-SNV ngày 21 tháng 01 năm 2020 
của Sở Nội vụ và ý kiến của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 306/TTr-SLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2020,  

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tào và sát hạch lái 

xe cơ giới đường bộ Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận. 
1. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tào và sát hạch lái xe cơ giới 

đường bộ Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận (sau đây viết tắt là Trung tâm) là 
đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân 
và con dấu riêng, thực hiện chế độ hạch toán độc lập, được mở tài khoản tại 
ngân hàng thương mại theo quy định hiện hành.  

- Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của Trường 
Cao đẳng nghề Ninh Thuận. Chịu sự quản lý, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp 
vụ của Sở Giao thông Vận tải. Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, tuyển 
sinh theo đúng quy định của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam. 
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- Về hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề, Trung tâm chịu sự 
quản lý chuyên môn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh 
Thuận. 

2. Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện chương trình, giáo trình, 
học liệu của nghề lái xe cơ giới đường bộ các hạng A1, A2, B1, B2, C, D, E, 
FC, FD, FE theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

3. Trụ sở của Trung tâm: 
- Trụ sở chính: đường 704, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 
- Địa điểm đặt văn phòng: đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành 

phố Phan Rang - Tháp Chàm và đường 704, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh 
Ninh Thuận. 

 
Điều 2. Trung tâm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng nghề Ninh Thuận ban hành theo quy định của pháp luật và tình hình 
thực tế của địa phương; đảm bảo hoạt động hiệu quả. 

 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề 
Ninh Thuận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
  

Lê Văn Bình 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG XUẤT BẢN 
Địa chỉ: số 17 đường Nguyễn Trãi 
Điện thoại: 0259.3516179 
Email:  congbao@ninhthuan.gov.vn 
Website: www.ninhthuan.gov.vn 
In tại: Công ty cổ phần In Ninh Thuận 
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