
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN BAO  YEN Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

S& , /2021/QD-UBND Báo Yen, ngàyZL tháng4Z'nám 2021 

QUYET D4NH 
Ban hành Quy djnh chfrc nãng, nhim vii, 

quyen hn cüa Phông Giáo dye và Dào to huyn Bão Yen 

UY BAN NHAN DAN HUYN BAO YEN 

Can ciLuçt T ch&c chInh quyn djaphu'cing ngày 19 tháng 6 nám 2015 
và Luát sz'ea dôi, bó sung m5t so diêu cia Lut To chi-c ChInh phi và Lut TO 
cht'c ChInh quyên djaphuv'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Gän ct' Lut Ban hành van ban quy phgm pháp luat  ngày 22 tháng 6 nám 
2015, Luát Sza dôi, bô sung mt so diêu cia Lut Ban hành van ban quy phgm 
pháp lugt ngày 18 tháng 6 näm 2020, 

Can c& Nghj djnh s 37/2014/ND-CF ngày 05 tháng 5 nàm 2014 cia 
ChInh phñ quy djnh to chccác co' quan chuyên mOn thuc Uy ban nhân dan 
huyn, qu2n, thj xâ, thành phO thuc tinh, 

Can c& Nghj djnh s34/2016/ND-CP ngày 14 tháng 5 nàm 2016 cia ChInh 
phz quy djnh clii tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành luçt ban hành van ban quy 
phgm pháp lut, Nghj djnh so 154/2020/ND-CF ngày 31 tháng 12 nàm 2020 cia 
ChInhphz st'ra dôi, hO sung m5t so diêu cza Nghj cl/nh sO 34/2016/ND-CT ngày 14 
tháng 5 nám 2016 cüa ChInh phi quy cl/nh clii tiêt m(5t sO diêu và bin pháp thi 
hành lugt ban hành van ban quyphgmpháp luçt; 

Can ci Nghj cl/nh s 108/2020/ND-CT ngày 14 tháng 9 nám 2020 cza 
ChInh phñ sza dOi, bô sung m5t sO diêu cüa Nghj cl/nh sO 37/2014/ND-CT ngày 
05 tháng 5 näm 2021 cia ChInh phi quy cl/nh tO chz'c các co' quan chuyênmOn 
thu5c Uy ban nhán dan huyn, qun, th/ xâ, thành phô thuç3c tinh, thành phO trtc 
thuQc trung wong, 

Can c& Thông tw s 12/2020/IT-BGDDT ngày 22 tháng 5 nàm 2020 cia 
Bó Giáo dyc và Dào tgo hzthng dan chjc nàng, nhim v, quyên hgn cia So' Giáo 
dyc và Dào tgo thu5c Uy ban nhán dan tinh, thành phó trzcc thuc Trung uvng, 
PhOng Giáo dyc và Dào tgo thuç5c Uy ban nhân dan huyn, qun, th/ xâ, thành 
phO thuç5c tinh, thànhphO thu(5c thànhphO try'c thu3c Trung u'o'ng; 

Theo d ngh/ cia Tru'O'ng phOng PhOng N(5i vy huyn tgi TO' trinh so 
223/TTr-NVngày 06 tháng 12 nam 2021. 

QUYET JJ!NH: 

Diu 1. Ban hãnh kern theo Quyt djnh nay ban Quy djnh chüc nàng, nhim 
vi, quyên han  cüa Phông Giáo dic và Dào tao  huyn Bão Yen. 
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Diu 2. Quy& djnh có hiu 1c thi hành k tü ngày 01 tháng 01 näm 
2022; Quyêt djnh nay thay the Quyêt djnh so 15/2016/QD-UBND ngày 29 tháng 
7 11am 2016 cña Uy ban nhân dan huyn Bão Yen. 

Diu 3. Chánh Van phông Hi dông nhân dan và Uy ban nhân dan huyn; 
Truing phông Ni vi; Trithng phông Giáo diic và Dào tao; Thu trithng các cci 
quan chuyên môn, dcm vj sir nghip thuc huyn; Thu trir&ng các cd quan 
ngành d9c dóng trôn dja bàn huyn; Chu tjch Uy ban nhân dan các xã, thj trân 
can cü quyêt djnh thi hành./1  

Noin/zin: 
- Si Tx phap; 
- SOr NOi  vii; 
- S GD&DT; 
- TT Huyn üy; 
- TT HDND huyn; 
- UBND huyn; 
- Cong TTDT huyn; 
-NhuDiéu3; 
- Luu: VT, 
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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Doe Ip - Tr do - Hanh  phüc  

QUY DNH 
Chfrc náng, nhim vii,  quyn hn 

cüa Phông Giáo diic Va Dào to huyn Bão Yen 
(Ban hành kern theo Quyet djnh so: J_  /2021/QD-UBND, ngày)2 /12/2021 

cza Uy ban nhân dan huyn Báo Yen) 

Chtrong I 
CII(J'C NANG, NHIM V1J, QUYEN HAN 

CUA PHONG GIAO PVC  VA DAO TAO  HUYN BAO YEN 

Diu 1. Vj trI và chfrc nãng 
1. Phông Giáo diic và Dào tao  là co quan chuyên mon thuc Uy ban than 

dan huyn, thçrc hin chi'rc näng tham miju, giilp Uy ban nhân dan huyn quãn 1 
nhà nll&c Ye giáo diic dja phucrng theo quy djnh cña pháp lut và thirc hin các 
nhirn vçt, quyên hn theo phân cap, üy quyên cüa Uy ban nhãn dan huyn, Chü 
tjch Uy ban nhãn dan huyn. 

2. PhOng Giáo diic và Dào tao  có ttr each pháp nhân, có con dâu và tài 
khoân riêng theo quy djnh cüa pháp lu.t; chju sr chi dao,  quàn 1' ye to chirc, vj 
trI vic lam, biên chê vâ cong tác cüa Uy ban nhãn dan huyn, dông thai chju sir 
chi dao,  huàng dan, kiêm tra ye chuyên môn, nghip vi và các quy djnh khác 
cüa Sr Giáo due và Dào tao. 

3. Trách nhim, ch d lam vic cüa Truing phông Giáo diic và Dào tao và 
các quy djnh khác không quy djnh tai  quy dnh nay thirc hin theo quy djnh tai 
Nghj djnh sO 37/2014/ND-CP/ND-CP vàNghj djnh so 108/2020/ND-CP. 

Diu 2. Nhim vii và quyn hin 
Phông Giáo dic và Dào tao  th%rc hin nhim vi, quyn hn quy djnh tai 

Diêu 13 Nghj djnh sO 127/2018/ND-CP ngày 21/9/20 18 cüa ChInh phü quy djnh 
trách nhim quân 1 nba nucc ye giáo diic, Nghj djnh sO 46/2017/ND-CP ngày 
24/4/2017 cüa ChInh phU q,uy djnh ye diêu kin dâu tu và hoat dng trong linh 
virc giáo diic, Nghj dinh  so 135/2018/ND-CP ngày 04/10/2018 cüa ChInh phü 
sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 46/201 7/ND-CP, các quy djnh 
cüa pháp 1ut có lien quan và thirc hin các thim vi, quyên han  sau: 

1. Chü tn, phi hqp vâi các cc quan có lien quan trInh Uy ban nhân dan 
huyn: 

a) Ban hành van bàn hix&ng dan, t chi'rc thrc hin các van bàn pháp 1u.t 
ye giáo diic; ke hoach, chrning trInh, dir an phát triën giáo diic mãm non, tiêu hçc, 
trung h9c ca s& trên dja bàn sau khi &rçic cap có thãm quyên phê duyt; kê hoach 
tniên khai Dé an dôi mâi chixcng tninh, sách giáo khoa giáo dc phO thông trên dja 
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bàn huyn phü hqp vâi k hoch cüa tinh; các van bàn pháp 1ut v giáo dc theo 
thãm quyên; 

b) Phê duyt D an sp xp, t chIrc lai  cac ca sâ giáo dic mm non, ti&i 
hoc, trung h9c ca sâ trên dja bàn phü hqp vâi diêu kin thirc tiên cüa dja phucmg, 
dáp üng các diêu kin bào dam chat krçmg giáo dc. 

2. Chü tn, phi hçp vâi các ca quan có lien quan thirc hin chüc näng quàn 
1 nhà nuâc cüa Uy ban nhân dan huyn ye giáo d'çic theo phân cap cüa ChInh phU. 

3. Thirc hin vic tuyn diing, si'r diing, bi duong di vâi nhà giáo, can 
b quãn 1 giáo dc, nhân viên trong các ca sâ giáo dic cong 1p trirc thuc Uy 
ban nhãn dan huyn theo quy djnh cüa pháp 1ut khi duçc üy quyên. 

4. Quãn 1 các hot dng dty hpc và giáo d%ic trong nhà trung và ngoài 
nhà truô'ng; chi do thirc hin hott dng giáo diic dao  due, lOi song, an toàn 
truô'ng h9c; to chüc thrc hin kê hoach triên khai Dê an dôi mi chumg trInh, 
sach giáo khoa giáo djc phô thông; thrc hin và cM d.o thirc hin cong tác 
truyên thông giáo dc trên dja bàn. 

5. Thu?mg xuyên cp nh.t thông tin v di ngü nhà giáo và can b quàn l 
giáo diic thuc phtm vi quãn 1 vào Ca sâ d 1iu ngành giáo dc. Thirc hin day 
dü và kjp thai chê d báo cáo djnh k5' hang n.m ye cong khai linh virc giáo dic 
cüa dja phiicing thuOc  phm vi quàn 1 vói Uy ban nhân dan huyn và S Giáo 
diic và Dào tao  theo quy djnh. 

, Dieu 3. Co cau to chirc va bien che 
1. Phông Giáo diic và Dào tto huyn có Tn.rang phông, các Phó tru&ng 

phàng và cong ehirc thirc hin cong tác chuyên mon nghip vçi; vic bô trI sir diing 
phài theo diing tiêu chuãn, chirc danh cOng chi'rc phü hcp vâi chuyen mon nghip 
vi và trên ca sà Dê an vj trI vic lam &rccc Uy ban than dan tinh phé duyt va 
hu&ng dan cüa B quàn l ngành, linh c và các van bàn khác có lien quan. 

2. Biên ch cüa Phông Giáo dic và Dào tto trong tng biên ch cong chüc 
cüa Uy ban nhan dan huyn duçic Uy ban nhân dan tinh giao. 

Chtro'ng II 

TO CHU'C THIXC HIN 
Diu 4. Tri.r&ng phông Giáo dic và Dào tao  huyn có trách nhim: 

1. T chüc thirc hin Quy djnh nay; ban hành van bàn phân cong nhim vii 
cii th di vâi Tnr&ng phông, các Phó Tru&ng phông, cong chüc cüa Phông 
Giáo diic và Dào tao. 

2. Quyt djnh ban hành Quy ch lam vic cüa Phông Giáo dçic và Dào tao, 
ni quy ca quan, các quy djnh khác có lien quan dam bâo mi hoat  dng, dieu 
hânh cüa Phông Giáo diic và Dào tao  theo diing quy djnh cüa pháp lust. 

Trong qua trinh thirc hin nu có vuâng mc, phát sinh cn phãi diu 
chinh, Trithng phông Giáo diic và Dào tao  phi hqp vói Truang phông Ni v 
trInh Uy ban nhân dan huyn xem xét, quyt djnh./. 
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