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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật  

tổng hợp Thanh Hoá, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ 

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

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm 

giáo dục thường xuyên;  

Căn cứ Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động 

của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản 

lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa quản lý; 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2515/TTr-

SGDĐT ngày 16/9/2022 và Công văn số 2961/SGDĐT-KHTC ngày 20/10/2022; 

của Sở Nội vụ tại Công văn số 2386/SNV-TCBC ngày 25/10/2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp 

Thanh Hoá, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sáp nhập Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng 

hợp Thanh Hoá, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

1. Vị trí và chức năng: 

a) Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá là 

đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, trực 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng 

theo quy định của pháp luật. 

b) Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá 

chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ 

sở vật chất của Sở Giáo dục và Đào tạo; chịu sự giám sát, kiểm tra của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

c) Trụ sở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh 

Hoá tại địa chỉ: Số 04, đường Nguyễn Tạo, phường Trường Thi, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

2.1. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục, đào tạo: 

a) Chương trình xóa mù chữ. 

b) Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở để cấp bằng 

tốt nghiệp trung học cơ sở, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học 

phổ thông để cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho đối tượng được 

hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật, đối tượng trong độ tuổi học 

phổ thông theo kế hoạch hằng năm của địa phương, người lao động có nhu cầu 

hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. 

c) Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến 

thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực: giáo dục pháp luật, 

văn hóa, xã hội, thể thao, nghệ thuật, môi trường, sức khỏe, kinh tế, tài chính; 

các chương trình giáo dục kỹ năng; các chương trình chuyển giao công nghệ 

trong lao động, sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động. 

d) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng 

lực nghề nghiệp bao gồm: bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, kiến thức văn hóa; bồi 

dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác tại vùng dân tộc, 

miền núi; bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; bồi dưỡng giáo viên các trường 

trung học cơ sở, trung học phổ thông về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng 

nghiệp; các chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ; và các chương trình bồi dưỡng khác nhằm nâng cao 
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trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức theo kế hoạch của địa phương và nhu cầu học tập suốt đời của người dân. 

2.2. Liên kết hoạt động giáo dục, đào tạo trong nước và ngoài nước theo 

quy định của Luật Giáo dục và pháp luật có liên quan. Tổ chức cho người học 

học tập, thực hành, trải nghiệm thông qua hợp tác, liên kết các chương trình 

giáo dục, đào tạo. 

2.3. Dạy công nghệ, kỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp 

cho học sinh học chương trình giáo dục phổ thông. 

2.4. Bồi dưỡng giáo viên các trường trung học cơ sở (THCS), trung học 

phổ thông (THPT) về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp. 

2.5. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ giáo dục đào 

tạo, góp phần phân luồng học sinh sau THCS và THPT. 

2.6. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục kỹ thuật tổng 

hợp, hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh phổ thông, thử nghiệm, ứng dụng và 

chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2.7. Mở lớp dạy nghề; liên kết với các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo 

dục quốc dân để đào tạo và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, thanh thiếu niên 

và các đối tượng khác khi có nhu cầu theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ cấu tổ chức 

a) Lãnh đạo Trung tâm: 

- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá có 

Giám đốc, các Phó Giám đốc; số lượng Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

Khi mới thành lập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng 

hợp Thanh Hoá thì số lượng Phó Giám đốc của Trung tâm có thể nhiều hơn so 

với quy định, nhưng không quá số lượng cấp trưởng của Trung tâm Giáo dục kỹ 

thuật tổng hợp Thanh Hoá và cấp phó hiện có của Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên tỉnh Thanh Hóa. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xây 

dựng phương án sắp xếp, bố trí và thực hiện các biện pháp giảm số lượng cấp 

phó của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá, bảo 

đảm đến hết năm 2025, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp 

Thanh Hoá có số lượng Phó Giám đốc đảm bảo đúng quy định. 

- Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm 

trước cấp trên trực tiếp về mọi hoạt động của Trung tâm.  

- Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc về từng mặt công tác do Giám 

đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những quyết định của 

mình. Phó Giám đốc được quyền thay Giám đốc giải quyết những công việc 
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theo giấy ủy quyền của Giám đốc và phải báo cáo lại những công việc đã giải 

quyết với Giám đốc. 

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen 

thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám 

đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp 

Thanh Hoá do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định theo quy định của 

pháp luật và Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, cán bộ, 

công chức, viên chức hiện hành của UBND tỉnh. 

b) Các phòng chức năng, có 05 phòng, gồm:  

- Phòng Tuyển sinh - Đối ngoại; 

- Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng; 

- Phòng Giáo dục thường xuyên và Ngoại ngữ - Tin học; 

- Phòng Quản lý dạy nghề, hướng nghiệp; 

- Phòng Hành chính và Quản trị. 

Các phòng chức năng có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng theo quy 

định. Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chức năng do Giám 

đốc Trung tâm quyết định theo quy định của pháp luật và Quy định phân công, 

phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức hiện hành của 

UBND tỉnh. 

4. Số lượng người làm việc  

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ 

thuật tổng hợp Thanh Hoá được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo yêu cầu 

chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị, gồm: số lượng người làm việc 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước và số lượng người làm việc hưởng lương từ 

nguồn thu sự nghiệp được UBND tỉnh giao. 

b) Năm 2022, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp 

Thanh Hoá có số lượng người làm việc là số lượng người làm việc của Trung 

tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Giáo dục kỹ thuật 

tổng hợp Thanh Hoá trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh giao 

tại Quyết định số 5438/QĐ-UBND ngày 28/12/2021. 

c) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, khối 

lượng công việc, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh 

Hoá có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm, báo cáo Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Hằng năm, lập kế 

hoạch số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và số lượng 

người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị mình, báo cáo 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt 
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theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện, bảo đảm thực hiện và hoàn 

thành nhiệm vụ được giao. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023. Bãi bỏ Quyết 

định số 564 TC/UBTH ngày 08/7/1983 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc 

thành lập thành lập Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá và 

Quyết định số 1847/QĐ-CT ngày 06/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh 

Hoá về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào 

tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá trực 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 

- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Các sở, ngành cấp tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 Đầu Thanh Tùng 
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