
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
 

Số:           /UBND-VXNV 

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

12/2020/TT-BGDĐT của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày        tháng 01năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Nội vụ. 

 

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 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ 

trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 3680/SNV-TCBM 

ngày 30/12/2021,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được quy định, khẩn trương triển khai thực hiện Thông tư số 12/2020/TT-

BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đãm bảo chặt 

chẽ, phù hợp và đúng quy định của pháp luật sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt phương án kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định 

tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ. 

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất 

phương án quản lý các trường dân tộc nội trú cấp huyện theo đúng quy định tại 

Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ, đồng thời thẩm 

định tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh 

Thuận kịp thời, chặt chẽ và đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT Nguyễn Long Biên; 

- Lưu: VT, VXNV. NAM. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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