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CÔNG BÁO/Số 04/Ngày 15-01-2007

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số: 16/2006/Qð-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngũ Hành Sơn, ngày 29 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh quản lý Nhà nước về công tác Giáo dục
và ðào tạo trên ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn
___________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm
2003;
Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 ñã ñược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu
lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006;
Căn cứ Nghị ñịnh 166/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ
Quy ñịnh trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT/BDG&ðT-BNV ngày 23 tháng 7
năm 2004 của Liên bộ Bộ Giáo dục và ðào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý
Nhà nước về giáo dục và ñào tạo ở ñịa phương;
Căn cứ Quyết ñịnh số 64/2005/Qð-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2005 của UBND
thành phố ðà Nẵng ban hành Quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ,
công chức, viên chức cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh
nghiệp Nhà nước thuộc UBND thành phố ðà Nẵng quản lý;
Căn cứ Quyết ñịnh số 3310/Qð-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2006 của UBND
thành phố ðà Nẵng về việc giao UBND quận, huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà
nước về giáo dục ñối với các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trên ñịa bàn
thành phố ðà Nẵng;
Theo ñề nghị của Trưởng phòng Tổ chức chính quyền và Trưởng phòng Giáo dục
và ðào tạo quận Ngũ Hành Sơn,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh quản lý Nhà nước về Giáo
dục và ðào tạo trên ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

