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Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh nội dung tại Điều 2 Quyết định số 2378/QĐ-UBND  

ngày 09/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên 09 đơn vị  

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn  
____________________ 

CHỦ TỊCH 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 Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;   

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ Quy 

định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;   

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 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 Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo 

dục thường xuyên;     

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 

3070/SGDĐT-TCĐT ngày 15/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh nội dung tại Điều 2 Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 

09/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên 09 đơn vị trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:  

Nội dung tại Điều 2 

Quyết định số 2378/QĐ-UBND 
Nội dung sau điều chỉnh 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01/3/2023 



Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này thực hiện 

theo Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc 

Kạn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   
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