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Bắc Kạn, ngày 11 tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xếp hạng Trường Trung học phổ thông Chợ Mới 
____________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

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 Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;  

Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong 

các cơ sở giáo dục công lập; 

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của 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;  

Căn cứ Công văn số 1600/SNV-TCBC&CCHC ngày 25/8/2021 của Sở Nội vụ 

về việc thẩm định hồ sơ xếp hạng lại đối với Trường Trung học phổ thông Chợ Mới; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2416/TTr-

SGDĐT ngày 03/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xếp hạng II đối với Trường Trung học phổ thông Chợ Mới, huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (Thay thế nội dung xếp hạng đối với Trường Trung học phổ 

thông Chợ Mới tại Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc xếp hạng các trường phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo). 

Điều 2. Thời hạn xếp hạng lại Trường Trung học phổ thông Chợ Mới thực 

hiện theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ Quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch 

vụ công lập. 



Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.   

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Thủ trưởng đơn vị có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Phạm Duy Hưng 

 

 

 


		trungtamcongbao@backan.gov.vn
	2021-11-26T09:57:36+0700




