
U\ BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH NINH BNH Dc Ip- Tir do- Hnh phác 

So :4 Lt4 1QDUBND Ninh BInh, ngày  2  tháng f1  näm 2019 

QUYETD!NH 
V vic thành 1p  Trtr(rng phô thông thuc hành sir phim Tràng An 

tryc thuc Trtro'ng Diii lice Hoa Ltr 

U BAN NHAN DAN TINH NINH BiNH 

Can cir Lut T chüc chInh quyn dja phixang ngày 19/6/2015; 

Can cir Lut Giáo diic ngày 14/6/2005 và Lut si'ra dôi, bô sung mt so diêu 
cüa Lut Giáo diic ngày 25/11/2009; 

Can ci'r Nghj djnh s 55/2012/ND- CP ngày 28/6/2012 cüa Chmnh phü quy 
djnh ye thành lip, to chirc li, giãi the các dan vj sr nghip cong lap; 

Can cir Nghj djnh s 16/201 5/ND-CP ngày 14/02/2015 cüa ChInh phü quy 
djnh ca chê tr chü cüa don vi srnghip cong 1p 

Can cir Nghj djnh 46/201 7/ND-CP ngày 21/4/2017 cüa ChInh phü quy djnh ye 
diêu kin dâu tu và hoat dng trong linh vrc giáo diic và Nghj djnhso 135/2018/ND-
CP ngày 04/10/2018 cüa ChInh phü sàa dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh 
46/2017/ND-CP ngày 2 1/4/2017; 

Can ci'r Nghj djnh s 127/2018/ND-CP ngày 21/9/2018 cüa ChInh phü quy 
djnh trách nhim quãn l nhà nuóc ye giáo dvc; 

Can c1r Thông ti.r s 12/2011/TT-BGDDT ngày 28/3/20 11 cüa B Giáo diic 
và Dào tao  ban hành Diêu ltru&ng trung hc ca sä, tnring trung h9c phô thông 
và tnthng phô thông có nhiêu cap hçc và Thông Ui 16/20 14/TT-BGDDT ngày 
16/5/2014 cüa B Giáo dic và Dào tao  ye ban hành quy chê hoat dng cüa trix&ng 
thrc hành six phm; 

Thirc hin Van bàn s6 1687-TB/TU ngày 22/11/2019 cüa Ban Thixäng v1i 
Tinh üy ye vic dông chU truong thành 1p Truäng Phô thông thirc hành six phm 
Tràng An trirc thuc Tri.ring Dai  hçc Hoa Lix; 

Xét d nghj cüa Giám dc Sâ Ni vi, 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Thành 1p Trueing Ph thông thirc hành six pham Tràng An tr1rc thuc 
TruOrng Dai  hçc Hoa Lu 

Trix&ng Ph thông thirc hành six pham Tràng An (sau day gçi tt là Trithng) là 
don vj sr nghip cong 1p trrc thuc Trixng Dai  hçc Hoa Lu, Co tu each pháp 
nhân, có con dâu và tài khoân riêng theo quy djnh cüa pháp lut, chju si chi dao, 
diêu hành trrc tiêp cüa Tnring Dai  h9c Hoa Lu, dông th&i chju s1r quàn l nhà 
nuâc cüa Sâ Giáo diic và Dào tao  Ninh BInh theo quy djnh. 

DIa dim: dt tai  Trithng  Dai  hçc Hoa Lu, xâ Ninh Nht, thãnh ph Ninh BInh. 



Diu 2. Chi'rc näng, nhim vii cüa Tnthng 

Truông Ph thông thirc hành six phm Trâng An thrc hinnhim vii giáo diic 
phô thông cap Trung h9c cci sâ và Trung hçc phô thông theo Dieu 1 Trix&ng Trung 
hçc Co si, Trung hçc phô thông và Trii&ng phô thông có nhiêu cap hçc ban hành 
kern theo Thông tu so 12/20 1 1/TT-BGDDT ngày 28/3/2011 cüa B Giáo diic và 
Dào tao  và các quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3. Co cu ti chfrc và biên ch 

1.Corcutchfrc 

a) Hi dng tru&ng. 

b) Ban Giám hiu, gm: Hiu trt.ning và 02 Phó Hiu truông. 

c) Các Hi dng tu van. 

d) Các t chuyên môn: T tr nhiên, T6 xä hi, T Ngoi ngU - Tin h9c, 
To Ngh thut - Giáo dic the chat- Quôc phông. 

e) To v.n phông. 

f) T chüc Dãng, Cong doàn, Doàn thanh nién, Di thiêu niên. 

g) L&p, To hçc sinh. 

Vic b nhim, min nhim, khen thuông, kS'  1ut và thirc hin ch d chInh 
sách dôi vth Hiu Tri.thng, Phó Hiu tnthng, To tnrâng, Phó To truàng thuc Trixng 
thirc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut và phân cap cüa Uy ban nhân dan tinh. 

2. Biên ch 

a) Bién ch va lao dng cüa Truông duçic giao trên Co sâ D an vj trI vic 
lam duoc cap co thâm quyên phê duyt, gän vth chrc näng, nhim vii, khôi luçing 
cong vic và näm trong tong biên chê cüa Trithng Dai  h9c Hoa Lu do cap có thâm 
quyên giao (vic thành 4p Trtr&ng khóng lam tang biên ché,). 

b) Can c1r quy rnô h9c sinh, s 1p h9c cüa tl'rng näm hçc, Tri.r&ng Dai  h9c 
Hoa Lu bô trI biên ché ci the dam bâo djnh mirc gi& day  cüa giáo viên theo quy 
djnh. Truâc mat diêu chuyên 20 biên chê và 02 lao dng hcip dông theo Nghj djnh 
so 68/2000/ND-CP cüa Trung Dai  hçc Hoa Lix sang. 

3. Ngun tài chInh 

- Ngun ngân sách nhà nirâc cp. 

- Ngun thu sr nghip. 

- Ngun tâi trçi hçp pháp cüa các co quan, t chi'rc, cá nhân trong và ngoài 
nixâc (neu co). 

- Các ngun thu hçip pháp khác (nu co). 

4. Co s& 4t chat 

Tru&ng si'r ding co sâ 4t, trang thi& bj hin có cüa Trung Di hçc Hoa Lu 
tai khu nba A3, nhà T và khu giãng dithng G2. 
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5. Quy ch ho,t dng 

Tru?ing Ph thông th%rc hành su phm Trâng An thrc hin quy ch hoat 
dng theo Thông tu so 16/2014/TT-BGDDT ngày 16/5/20 14 cüa B Giáo d%ic Va 
Dào tao  và các quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 4. Sâ Giáo diic và Dào tao  có trách nhim chü trI, ph& hgp vâi các Co 

quan, don vj Co lien quan to churc thâm djnh các diêu kin hoat dng theo quy djnh tai 
Nghj djnh sO 46/201 7/ND-CP ngây 21/4/2017 cüa ChInh phü, Nghj djnh so 

135/2018/ND-CP ngày 04/10/2018 cüa ChInh phü; quyêt djnh cho phép boat dng 
dôi vâi Tnthng Phô thông thijc hânh su phm Tràng An theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 5. Quy& djnh nay cO hiu lirc k tr ngày k. 

Diu 6. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các S&: Ni vi, 
Giáo dic và Dào tao, Tài chinh, Kê hoach vâ Dâu tu; Hiu trueing Trumg Dai  hçc 
Hoa Lu; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô; Thu trixOng các co quan, 
dcm vi có lien quan, chju trách nhim thi hành Quyêt djnh náy./. 

Nii nhIn: 
-Nhi.r Diêu 6; 
- Ban Thtr&ng vi Tinh Ciy; 
- Länh do HDND tinh; 
- LAnh dao UBND tinh; 
- LAnh dao  VAn phóng UBND tinh; 
- Trung tam Tin hQc — Cong báo tinh; 
- Liru: VT, VP5, VP6, VP7. 
I 5FP 

TM. U BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Dinh Van Din 
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