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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: 641/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 16 tháng 4 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông 

 Trần Hưng Đạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ______________________________ 
 

CHỦ TỊCH 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/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của 

Chính phủ về công tác văn thư; 
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 Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức lại Trường trung học cơ sở Trần 
Hưng Đạo thành Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Trần Hưng Đạo 
trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Trường trung học cơ sở, trung học phổ 
thông Trần Hưng Đạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
753/TTr-SGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2021 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình 
số 1104/TTr-SNV ngày 12 tháng 4 năm 2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.Vị trí, chức năng 
Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (THCS, THPT) Trần Hưng 

Đạo được thành lập theo Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 
2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức lại Trường Trung học 
cơ sở, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, 
là cơ sở giáo dục đào tạo cấp THCS và cấp THPT thuộc hệ thống giáo dục quốc 
dân của tỉnh Ninh Thuận. 

Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo là đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Sở  Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận, thực hiện cơ chế tự chủ theo quy 
định pháp luật hiện hành. Trường 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 THCS, THPT Trần Hưng Đạo thực hiện tuyển sinh và tổ chức đào 
tạo cấp THCS và cấp 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 và các quy định pháp luật liên quan. 

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. 

 
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 
Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo có các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 
1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện 

kinh tế - xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về 
giáo dục, văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường. 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo 
chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong tổ chức các hoạt động 
giáo dục. 

3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, quản lý học sinh theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công. 
5. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội. 
6. Quản lý giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật. 
7. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục theo 

quy định của pháp luật. 
8. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định 

của pháp luật. 
9. Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng giáo dục, đánh giá và 

kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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10. Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục, các điều kiện bảo 
đảm chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật. 

11. Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục trong 
quản lý các hoạt động giáo dục; bảo đảm việc tham gia của học sinh, gia đình và 
xã hội trong quản lý các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật. 

12. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật. 
 
Điều 3. Cơ cấu tổ chức 
1. Hội đồng trường: 
Thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 10 của Điều lệ trường trung 

học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban 
hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản pháp luật liên quan. 

2. Lãnh đạo trường: 
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); 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thực hiện theo quy định tại Điều 11của Điều 
lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 
nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 
tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản pháp 
luật liên quan. 

3. Các hội đồng khác trong nhà trường thực hiện theo quy định tại Điều 12 
của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 
thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT 
ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản 
pháp luật liên quan. 

4. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các đoàn thể trong nhà trường 
thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường 
trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo 
Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và các văn bản pháp luật liên quan. 

5. Tổ chuyên môn trong nhà trường thực hiện theo quy định tại Điều 14của 
Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông 
có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 
tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản pháp 
luật liên quan. 

6. Tổ Văn phòng trong nhà trường thực hiện theo quy định tại Điều 15của 
Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông 
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có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 
tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản pháp 
luật liên quan. 

 
Điều 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 địa phương; định 
mức biên chế, số lượng người làm việc do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế 
hoạch hàng năm. 

 
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
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./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  

Nguyễn Long Biên 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     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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