
   BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH  NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1306 /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 5  năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  
 C               ậ  T      T                                   H   

trực thuộc T      Đạ                Đạ      H   
 

  Y BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ  uật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa 

đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;  

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

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

Căn cứ Th ng tư số 06/2012/TT-   ĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của 

 ộ trư ng  ộ  iáo  ục và Đào tạo  an hành  uy chế tổ chức và hoạt động của 

trư ng trung h c phổ th ng chuyên;  

Căn cứ Thông báo số  90-T / CS ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Ban 

Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận phiên h p Ban Cán sự Đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của  iám đốc S  Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ ều 1.                                                           

        trực thuộ         Đại h c Khoa h  , Đại h c Hu . 

Đ ều 2. T  chức và hoạ  động của                                   

             thực hiện   e  q   định của pháp lu t hiện hành. 

Đ ều 3. Quy   định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Đ ều 4.   á   Vă    ò   Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội 

vụ, Giáo dụ  v  Đ    ạo; Giám đố  Đại h c Hu ;  iệ     ở          Đại     

           iệ     ở                                                  v  

thủ    ở    á   ơ q    liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy   định này./. 

 
 

Nơi nhận:      
- Nh  Điều 4; 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Đại           
- Các PCVP và CV: GD, TH; 
-      T      i  điệ      ỉ    
- L  : V , NV. 

TM.  Y BAN NHÂN DÂN 

CH  TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễ  Vă  P  ơ   
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