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Triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (gọi 

tắt là Nghị định 120/2020/NĐ-CP), UBND tỉnh Nam Định giao Sở Nội vụ hướng dẫn 

các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.  

Trong quá trình thực hiện tại địa phương, có vướng mắc về chủ thể có thẩm 

quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh. Sở Nội vụ tỉnh Nam Định trân 

trọng đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến hướng dẫn, cụ thể như sau: 

Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Nam Định và Trường 

Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Nam Định là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

UBND tỉnh Nam Định. Hai trường Cao đẳng trên là cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập thuộc đối tượng áp dụng của Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy 

định: “UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật”. 

Tuy nhiên, tại điểm d khoản 2 Điều 11 và điểm c khoản 3 Điều 14 Luật Giáo 

dục nghề nghiệp quy định Hội đồng trường quyết nghị cơ cấu tổ chức Trường, về 

việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức của nhà trường; Hiệu trưởng 

quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của nhà trường theo 

nghị quyết của Hội đồng trường. Trường Cao đẳng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn theo quy định tại Điều 23 Luật Giáo dục nghề nghiệp và Điều 8 Thông tư 

số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 08/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh xã hội 

quy định về Điều lệ Trường Cao đẳng.  

Như vậy giữa Luật Giáo dục nghề nghiệp và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 

quy định khác nhau về chủ thể có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của hai trường Cao đẳng trên. 

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm, cho ý kiến hướng dẫn về 

chủ thể có thẩm quyền ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 



2 

 

tổ chức của Trường Cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh để có căn cứ tham mưu UBND 

tỉnh thực hiện theo đúng quy định.  

Trong trường hợp cơ cấu tổ chức của Trường do Hội đồng trường quyết nghị và 

Hiệu trưởng trường quyết định theo Luật Giáo dục nghề nghiệp thì Trường có phải thực 

hiện quy định về số lượng người làm việc tối thiểu, tổ chức bộ máy, khung số lượng cấp 

phó tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ không? 

 Sở Nội vụ tỉnh Nam Định trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TCBM  HTC(02b). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Hạnh 
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