
BỘ NỘI VỤ 

 

Số:            /BNV-TCBC 

V/v 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 Ủy ban nhân dân tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:  Sở Nội vụ tỉnh Nam Định 

 

Trả lời Văn bản số 1233/SNV-TCBC ngày 04/6/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Nam Định về 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 Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ 

Nội vụ có ý kiến như sau: 

Căn cứ quy định tại điểm a và điểm d khoản 2 Điều 11, điểm a và điểm c 

khoản 3 Điều 14  và Điều 22 của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014; quy định 

về nhiệm vụ, quyền hạn của trường cao đẳng theo Điều lệ của trường cao đẳng 

(tại Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội) và Quyết nghị của Hội đồng trường về quy chế tổ 

chức, hoạt động và cơ cấu tổ chức của trường, Hiệu trưởng trường cao đẳng ban 

hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trường, trong đó quy định rõ nhiệm vụ, 

quyền hạn của trường và quyết định cơ cấu tổ chức của trường, bảo đảm phù hợp 

với Điều lệ của trường cao đẳng tại Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH nêu trên. 

Khi quyết định cơ cấu tổ chức của trường, số lượng cấp phó của trường và các tổ 

chức thuộc trường phải đáp ứng tiêu chí về biên chế tối thiểu (số người làm việc) 

để thành lập tổ chức và xác định số lượng cấp phó theo đúng quy định tại 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.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 02 Trường Cao đẳng là cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh 

Nam Định tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh Nam Định; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT Nguyễn Duy Thăng (để b/c); 

- Lưu: VT, TCBC. 

 TL. BỘ TRƯỞNG 

Q. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC – BIÊN CHẾ 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Lượng 
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