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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ xây dựng danh mục sự nghiệp công 

của Trường Cao đẳng nghề An Giang 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2007 của 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề 

An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-CĐN ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 

Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc ban hành Quy chế Tổ chức, hoạt động 

của Trường Cao đẳng nghề An Giang; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/6/2021 quy 

định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Căn cứ Kết luận họp báo tuần ngày 25/7/2022 của Trường Cao đẳng nghề 

An Giang; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng phòng Tổ 

chức - Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ xây dựng Danh mục sự nghiệp công và giá dịch vụ 

sự nghiệp công của Trường Cao đẳng nghề An Giang, gồm các ông bà có tên 

sau: 

1. Ông Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng, Tổ trưởng; 

2. Ông Nguyễn Thành Sang, Trưởng phòng ĐT-NCKH, Thành viên; 

3. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phụ trách phòng TCKT, Thành viên’ 

4. Bà Trần Thị Ngọc Hương, Kế toán trưởng, Thành viên. 

Điều 2. Tổ xây dựng Danh mục sự nghiệp công và giá dịch vụ sự nghiệp 

công thực hiện các nhiệm vụ sau:  

- Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/6/2021 quy 

định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản 

hiện hành xây dựng Danh mục sự nghiệp công và giá dịch vụ sự nghiệp công 

của Trường Cao đẳng nghề An Giang. 



- Nhiệm vụ các thành viên do Tổ trưởng phân công. Thời gian hoàn thành 

dự thảo Danh mục sự nghiệp công và giá dịch vụ sự nghiệp công trước ngày 

30/8/2022. 

- Tổ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ. 

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Tài chính - Kế 

toán, lãnh đạo các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- HT, các PHT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thanh Hải 
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