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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

Số: 150/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 31 tháng 3 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo 
 thành Trường trung học cơ sở, trung học phổ thôngTrần Hưng Đạo 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ______________________ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14ngày 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 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; 
Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của 

Bộ trưởng 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; 

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc 
làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông 
công lập; 

Căn cứ Chương trình hành động số 181-CTr/TU ngày 21 tháng 02 năm 
2018 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 
số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa 
XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu 
quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh, phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành 
chính và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điểm b Khoản 1 Mục II Phần 2 Đề án ban 
hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
596/TTr-SGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2021 và ý kiến thẩm định trình của Giám 
đốc Sở Nội vụ tại Báo cáo thẩm địnhsố 626/BC-SNV ngày 02 tháng 3 năm 2021. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trường THCS Trần Hưng Đạo thành 

Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (trên 
cơ sở Trường THCS Trần Hưng Đạo và cơ sở vật chất hiện hữu của Trường 
THPT Chuyên Lê Quý Đôn) với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Vị trí, chức năng: 
a) Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào 
tạo, được giao 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 mở tại Kho bạc Nhà nước 
và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; Trường thực hiện nhiệm vụ 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, THPT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành. 

b) Phạm vi hoạt động: thực hiện tuyển sinh và tổ chức đào tạo cấp THCS 
và THPT theo quy định của Luật Giáo dục; Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT 
ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng 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. 

c) Trụ sở của Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo đặt tại Khu phố 4, 
Phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaTrường 

THCS,THPT Trần Hưng Đạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định (theo 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 
tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) và tuân thủ theo Thông tư số 32/2020/TT-
BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường 
phổ thông có nhiều cấp học và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

3. Cơ cấu tổ chức: 
a) Lãnh đạo Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo: Gồm Hiệu trưởng và 

các Phó Hiệu trưởng (số lượng Phó Hiệu trưởng thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số 
lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và các văn 
bản pháp luật liên quan); 

b) Các bộ phận trực thuộc: Tổ chuyên môn và Tổ Văn phòng. 
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4. Biên chế, số lượng người làm việc: 
Trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ cấu chức danh, 

vị trí việc làm theo quy định và tình hình thực tế của đơn vị; định mức biên chế, 
số lượng người làm việc do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm. 

5. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo 
và tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, thay đổi 
chức danh nghề nghiệp, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện 
chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động được thực 
hiện theo phân cấp quản lý của tỉnh và theo quy định của pháp luật. 

6. Phương án thực hiện Đề án 
a) Về học sinh 
Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo chịu trách nhiệm tuyển sinh và tổ 

chức đào tạo cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 khu vực các phường Mỹ Hải, Mỹ 
Đông, Mỹ Bình, Đông Hải và các vùng lân cận; từ lớp 10 đến lớp 12 (từ năm học 
2021 - 2022 trở đi). 

b) Về nhân sự 
- Sở Giáo dục và Đào tạo điều động hoặc bổ nhiệm 02 cán bộ quản lý cấp 

THPT cho trường; điều động giáo viên THPT từ các trường THPT trên địa bàn 
tỉnh hoặc tổ chức tuyển dụng theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ 
tại trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo. 

- Tiếp nhận 01 cán bộ quản lý và toàn bộ viên chức, người lao động hiện 
có của Trường THCS Trần Hưng Đạo (cũ). 

c) Bàn giao, tiếp nhận tài sản, tài chính và trụ sở làm việc: 
- Tiếp nhận nguyên trạng các công trình, vật kiến trúc, tài sản gắn với nhà 

và đất của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (trừ sách, thiết bị dạy học); 
- Toàn bộ các loại tài sản, sách - trang thiết bị, công cụ, dụng cụ của 

Trường THCS Trần Hưng Đạo (cũ). 
d) Về nguồn kinh phí hoạt động 
Ngân sách Nhà nước cấp, các nguồn thu từ thu học phí, các nguồn viện trợ, 

tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
đ) Về công tác tài chính 
Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo xây dựng dự toán, thực hiện quyết 

toán, báo cáo với cơ quan cấp trên theo quy định của Luật Ngân sách và các văn 
bản liên quan khác có liên quan. 

7. Thời điểm đi vào hoạt động: từ năm học 2021 - 2022 trở đi. 
 
Điều 2.Tổ chức thực hiện 
1. Trách nhiệm của Sở Nội vụ: 
a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Quyết định tổ chức lại Trường THCS Trần Hưng Đạo thành Trường 



CÔNG BÁO NINH THUẬN/Số 11/Ngày 08-4-2021 
 

  45

THCS, THPT Trần Hưng Đạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; tham mưu Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo. 

b) Tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế của 
các Trường: THCS Trần Hưng Đạo, THPT Nguyễn Trãi, THPT Chu Văn An, 
THPT Tháp Chàm và các cơ sở giáo dục công lập khác cho Trường THCS, 
THPT Trần Hưng Đạo phù hợp với quy định hiện hành. Thời gian hoàn thành 
trước ngày 30/5/2021. 

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, 
Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trường THCS, THPT 
Trần Hưng Đạo theo quy định. 

d) Phối hợp, hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành 
phố Phan Rang - Tháp Chàm bàn giao về biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động của Trường THCS Trần Hưng Đạo, các Trường THPT 
Nguyễn Trãi, Trường THPT Chu Văn An, Trường THPT Tháp Chàm và các cơ 
sở giáo dục công lập khác cho Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo. 

2. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo: 
a) Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ 

chức lại Trường THCS Trần Hưng Đạo thành Trường THCS, THPT Trần Hưng 
Đạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian hoàn thành trước ngày 
25/3/2021. 

b) Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhquyết 
định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Trường THCS,THPT Trần Hưng Đạo. Thời gian hoàn thành trước ngày 
10/4/2021. 

c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân dân thành phố Phan Rang - Tháp 
Chàm chỉ đạo các trường rà soát số lượng học sinh,cán bộ quản lý, giáo viên, 
nhân viên, tài sản, tài chính và cácnhiệm vụ liên quan để bàn giao cho Trường 
THCS, THPT Trần Hưng Đạo, cụ thể: 

- Trường THCS Trần Hưng Đạo bàn giao: học sinh, cán bộ quản lý, giáo 
viên, nhân viên, tài sản, sách - trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, tài chính, hồ sơ 
học sinh, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và các nhiệm vụ 
liên quan; 

- Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bàn giao nguyên trạng các công trình, 
vật kiến trúc, tài sản gắn với nhà và đất (trừ sách, thiết bị dạy học). 

d) Bố trí vào tổ chức bộ máy mới theo đúng quy định; đảm bảo lộ trình 
tinh giản biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp. 

đ) Xây dựng Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung 
năng lực vị trí việc làm của Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạogửi Sở Nội vụ 
thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

e) Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo 
theo phân cấp quản lý và quy định hiện hành. 
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g) Thực hiện điều chỉnh lại quy hoạch mạng lưới trường, lớp học giai đoạn 
2021 - 2030 theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

h) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa trường lớp, 
trang bị sách - thiết bị đảm bảo các điều kiện cho đơn vị hoạt động. 

i) Tham mưu bố trí kinh phí và phê duyệt dự toán hoạt động năm 2021 cho 
đơn vị theo quy định. 

Thời gian hoàn thành các nội dung điểm c, d, đ, e trước ngày 30/6/2021; 
các nội dung điểm g, h trước ngày 25/5/2021 và hoàn thành việc sửa chữa, trang 
bị mới, bổ sung sách - thiết bị trước ngày 30/7/2021. 

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính: 
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, các cơ quan liên 

quan tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí hoạt động năm 2021 và các 
năm tiếp theo cho đơn vị theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 
30/7/2021. 

4. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài 

chính và các cơ quan có liên quan căn cứ về chỉ tiêu, quy mô đào tạo, tham mưu 
đề xuất bố trí các nguồn vốn để thực hiện đầu tư, chống xuống cấp đảm bảo cơ sở 
vật chất của trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. 

5. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: 
Phối hợp, hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan về 

thủ tục pháp lý đối với đất đai sau khi thành lập. 
6. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: 
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, tiến hành bàn giao học 

sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động, tài chính, tài sản, sách - 
thiết bị dạy học, hồ sơ, tài liệu có liên quan của Trường THCS Trần Hưng Đạo 
cho Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo theo kế hoạch được duyệt.  

7. Trách nhiệm Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn: 
Tiến hành bàn giao nguyên trạng về đất, tài sản trên đất, nhà cửa và tài sản 

gắn với nhà (trừ sách - thiết bị dạy học) cho Trường THCS, THPT Trần Hưng 
Đạo tiếp tục quản lý và sử dụng theo đúng quy định. 

8. Trách nhiệm Trường THCS Trần Hưng Đạo:  
Thực hiện bàn giao về nhân sự, học sinh và hồ sơ có liên quan, sách, thiết 

bị dạy học,… thuộc các nội dung của Đề án để Trường THCS, THPT Trần Hưng 
Đạo tiếp tục quản lý, sử dụngtheo đúng quy định. 

9. Trách nhiệm Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo: 
Thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, 

sách, trang thiết bị dạy học, học sinh, nhân sự, hồ sơ,…từ các Trường THPT 
Chuyên Lê Quý Đôn và Trường THCS Trần Hưng Đạo theo các nội dung được 
phê duyệt. 
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Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và 

Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây 
dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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