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CÔNG BÁO/Số 32/Ngày 30-12-2006

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ QUÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56/2006/Qð-UBND

Phú Quý, ngày 01 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
tổ chức bộ máy, công chức và mối quan hệ công tác
của Trường Mầm non Hoa Biển huyện Phú Quý

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUÝ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñã ñược Quốc
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua
ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 75/2006/Nð-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về Quy
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giáo dục;
Thực hiện theo tinh thần Công văn số 1562/UBBT-TCCQ ngày 26/7/2001 của
UBND tỉnh Bình Thuận về việc sáp nhập, chia tách, thành lập mới, giải thể và bổ
nhiệm cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở;
Căn cứ ðiều 9, 10, 11 ðiều lệ Trường Mầm non và căn cứ ðề án thành lập
Trường Mầm non Hoa Biển;
Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và Trưởng Phòng Nội vụ - Lao ñộng
- Thương binh và Xã hội huyện,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh vị trí, chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, công chức và mối quan hệ công tác của Trường Mầm
non Hoa Biển huyện Phú Quý.
ðiều 2. Trường Mầm non Hoa Biển có trách nhiệm chỉ ñạo kiện toàn tổ chức
bộ máy, bố trí sắp xếp cán bộ ñúng chức danh, tiêu chuẩn, ñảm bảo hoạt ñộng có hiệu
quả theo ñúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn ñã ñược quy ñịnh.

