
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sáp nhập trường Mầm non Hoa Hồng và trường Mầm non 8/3 

thành trường Mầm non Văn Đẩu 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN  

 

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 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công 

lập; số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường Mầm non;    

Căn cứ Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Uỷ ban             

nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý 

tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng;  

Thực hiện Thông báo số 888-TB/QU ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ 

Quận ủy Kiến An về việc sáp nhập trường Mầm non Hoa Hồng và trường Mầm 

non 8/3 thành trường Mầm non Văn Đẩu; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sáp nhập trường Mầm non Hoa Hồng và trường Mầm non 8/3 

thành trường Mầm non Văn Đẩu từ ngày 27/3/2023.  

- Điểm trường thứ nhất: Số 02, phố Nguyễn Chính, phường Văn Đẩu, quận 

Kiến An, thành phố Hải Phòng. 

- Điểm trường thứ hai: Số 15/20, đường Trần Nhân Tông, Tổ dân phố Trần 

Phú, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. 
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Điều 2. Vị trí, chức năng của trường Mầm non Văn Đẩu: 

- Trường Mầm non Văn Đẩu chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân 

quận Kiến An. 

- Trường Mầm non Văn Đẩu là cơ sở giáo dục mầm non công lập của hệ 

thống giáo dục quốc dân, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân 

quận Kiến An, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại 

Kho Bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật; được ngân sách 

nhà nước đảm bảo hoạt động theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 

ngày 21/6/2021 của Chính phủ. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng người làm việc của trường Mầm non 

Văn Đẩu 

- Trường Mầm non Văn Đẩu tổ chức hoạt động theo Luật Giáo dục, Điều 

lệ trường Mầm non ban hành theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 

07/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản quy định 

hiện hành. 

- Số lượng người làm việc của trường Mầm non Văn Đẩu được giao trên cơ 

sở vị trí việc làm, nằm trong tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo quận Kiến An được Ủy ban nhân dân thành phố giao              

hàng năm. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận; 

Trưởng phòng các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo quận; 

Uỷ ban nhân dân phường Văn Đẩu; Trường Mầm non Hoa Hồng và Trường Mầm 

non 8/3; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND thành phố; 

- Các sở: Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; 

- TTQU; TT HĐND quận; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- Cổng thông tin điện tử quận; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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