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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đổi tên Trường Phổ thông nội trú Đồ Sơn thành  

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lý Thánh Tông 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 các Nghị định của Chính phủ: số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 

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

135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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; số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 quy 

định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 19/9/2020 của 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 1483/QĐ-UB ngày 12/7/2001 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc thành lập Trường Trung học phổ thông nội trú Đồ Sơn thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; 

Căn cứ Quy chế về tên trường, tổ chức, biên chế, tuyển sinh và chế độ 

chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Phổ thông 
nội trú Đồ Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 
11/8/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc sửa đổi Điều 4, Điều 5 Quy chế về tên trường, tổ chức, 
biên chế, tuyển sinh và chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và 

học sinh Trường Phổ thông nội trú Đồ Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 
1240/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 83/TTr-SGDĐT-

TCCB ngày 28/7/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đổi tên Trường Phổ thông nội trú Đồ Sơn thành Trường Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông Lý Thánh Tông. 
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Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lý Thánh Tông hoạt 

động theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của 

pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lý Thánh 

Tông có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đổi tên với 

các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở: 

Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận Đồ Sơn; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và Trường Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông Lý Thánh Tông căn cứ Quyết định thi 

hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Bộ GD&ĐT; 

- CT, PCT Lê Khắc Nam;  

- CVP, PCVP Tr.H.Kiên; 

- Phòng NCKTGS; 

- CV: GD; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Khắc Nam 
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