
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LỘC BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  05/2016/QĐ-UBND Lộc Bình, ngày 20 tháng 7 năm 2016 

  
 

QUYẾT ĐỊNH 

 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức  

và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Bình 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức ch nh quy n     ph  ng ngày 19 6 2015; 

Căn cứ Luật B n hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 6 2015;  

Căn cứ Ngh    nh số 34 2016 NĐ-CP ngày 14/5/2016 củ  Ch nh phủ quy 

  nh chi tiết một số  i u và biện pháp thi hành Luật b n hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Căn cứ Ngh    nh số 37 2014 NĐ-CP ngày 05 5 2014 củ  Ch nh phủ quy 

  nh tổ chức các c  qu n chuyên môn thuộc Ủy b n nhân dân huyện, quận, th  xã, 

thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông t  liên t ch số 11 2015 TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 5/2015 

củ  Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ h ớng dẫn v  chức năng, nhiệm vụ, 

quy n hạn và c  cấu tổ chức củ  Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc ủy b n nhân dân 

tỉnh, thành phố thuộc Trung   ng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy b n nhân 

dân huyện, quận, th  xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết   nh số 25 2008 QĐ-UBND ngày 31 10 2008 củ  Ủy b n 

nhân dân tỉnh Lạng S n v  b n hành quy   nh phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; 

Theo    ngh  củ  Tr ởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

689b/TTr-PGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2016, 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2016 

và thay thế Quyết định số  0 /QĐ-UB D ngày 1 /4/2013 của UB D huyện Lộc 

Bình về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng các Phòng: Giáo dục và Đào tạo,  ội vụ; Thủ trưởng các cơ quan liên 



   

 
 

quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                     
-  hư Điều 3; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở  ội vụ; 

- TT Huyện uỷ; 

- CT, PCT HĐ D huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- PCVP, CVVX VP HĐ D&UB D huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Đã ký 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


