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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải thể trường Mầm non An Hoà
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ
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 Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của
Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính
sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định
chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6
năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một
số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;
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;
Căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
trường Mầm non tư thục;
Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường Mầm non;
Xét Tờ trình số 780 /TTr-PGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quyết định giải thể trường Mầm non An
Hoà.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể trường Mầm non An Hoà, tai địa chỉ: K223/14 Trường
Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, do bà Nguyễn
Thị Dung, sinh năm 1954, CMND/CCCD: 001154013830, cấp ngày
03/04/2021, nơi cấp: Công an thành phố Đã Nẵng, thường trú tại 16-18 Phan Tứ,
tổ 30, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn làm chủ trường, được thành lập theo
Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2013 của UBND quận
Thanh Khê.
Lý do giải thể: Theo yêu cầu của cá nhân thành lập trường để chuyển
thành nhóm lớp độc lập.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Dung có trách nhiệm đảm bảo quyền, lợi ích hợp
pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường, đồng thời giải
quyết đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động. Giao Phòng Giáo dục và
Đào tạo theo dõi, giám sát việc thực hiện của trường Mầm non An Hoà và công
bố Quyết định này trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào
tạo, trường mầm non An Hòa, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và bà
Nguyễn Thị Dung căn cứ thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Sở GDĐT (báo cáo);
- CT, các PCT UBND quận;
- CVP, các PCVP UBND quận;
- Trường MN An Hòa;
- Bà: Nguyễn Thị Dung;
- Lưu: VT, PGDĐT.(HT)
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