
UỶ BAN NHÂN DÂN 

QUẬN HẢI AN 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

                Hải An, ngày       tháng      năm 2022. 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức lại trường Tiểu học Đông Hải 2,  

đổi tên thành trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Hải 2. 
 

 

  CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi một 

số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2019; 

 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; Nghị định số 84/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiêt một số điều của Luật Giáo dục; 

 Căn cứ Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ    

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

 Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGD-ĐT ngày 04/9/2020 của Bộ      

Giáo dục - Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học; Thông tư số 32/2020/TT-

BGD-ĐT ngày 15/9/2020 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 2819/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của        

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định về quản lý tổ chức   

bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập            

tại thành phố Hải Phòng; 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hải An lần thứ IV nhiệm kỳ 

2020-2025; Công văn số 150-CV/QU ngày 16/9/2021 của Quận ủy Hải An về 

việc đồng ý chủ trương thành lập trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Hải 

2 của Ban thường vụ quận ủy Hải An. 

Căn cứ Công văn số 4581/UBND-VX ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về thành lập trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Đông Hải 2; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận Hải An, 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Tổ chức lại trường Tiểu học Đông Hải 2, đổi tên thành trường 

Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Hải 2 (theo mô hình trường liên cấp) kể từ 

ngày 01/11/2022. 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Hải 2 là cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.   

 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Hải 2 chịu sự quản lý          

nhà nước trực tiếp của Uỷ ban nhân dân quận Hải An; chịu sự chỉ đạo, hướng 

dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải An. 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Hải 2 có tư cách pháp nhân; 

được khắc con dấu để giao dịch và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc         

nhà nước. 

Điều 2. Về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức: 

1. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

Nhiệm vụ và quyền hạn của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông 

Hải 2 được thực hiện theo Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo tại Thông tư số 

32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Về cơ cấu tổ chức: 

Cơ cấu tổ chức của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Hải 2 được 

thực hiện theo quy định tại  Thông tư số 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15/9/2020 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: 

- Hội đồng trường; 

- Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng; 

- Hội đồng thi đua- khen thưởng; 

- Hội đồng kỷ luật; 

- Hội đồng tư vấn; 

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Tổ chức công đoàn; 

- Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

- Tổ chức Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; 

- Các Tổ chuyên môn; Tổ văn phòng; Lớp học. 
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3. Về nhân sự, đội ngũ: 

- Số lượng người làm việc tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở     

Đông Hải 2 được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm theo quy định tại 

Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ và Thông tư 

16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về 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. 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận,       

Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Trưởng phòng    

Giáo dục &Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải 2, thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

  Nơi nhận: 
- UBND TP; 

- SNV, SGD&ĐT; 

- VP UBND TP; 

- TTQU; TT HĐND quận; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- BTC QU; 

- Các phòng QLNN thuộc quận; 

- BQL DA ĐTXD quận, TT PTQĐ; 

- UBND các Phường thuộc quận; 

- Cổng TTĐT quận; 

- Lưu VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Dương Đình Ổn 
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