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QUYET DNH 
V vic quy djnh v  tn, chfrc nãng, nhim vy, quyn hn và co cu ti chü'c 

cüa S& Giáo dyc và Dào to tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

UY BAN NHAN DAN T!NH BA R!A  - VUNG TAU 

Can thL ut t ch'c chInh quyn djaphtrong ngày 19/6/2015 và Lut sü'a dii, 
bó sung mç5t so diêu cüa Lut To chtc chInh phi và Lut TO chtc chInh quyên dja 
phu'o'ng ngày 22/11/2019; 

Can thNghj djn/i s 158/2018/ND-cP ngày 22/11/2018 cáa C7iInhphü quy 
djnh ye thành 4p, tO chic lçzi, giái the to chzk hành chInh; 

Can thNghj djnh s 24/2014/ND-C'P ngày 04/4/2014 cia ChInhphi quy djnh 
tO chüv các cc quan chuyên mOn thuç3c UBND tinh, thành phO tru'c thuc trung 
u'ong; 

Can th Nghj djn/i s 107/2020/ND-CP ngày 14/9/2020 cia C'hInh phi tha 
dôi, bO sung mt so diêu cla Nghj djnh so 24/2014/ND-cP ngày 04/4/2014 cña 
ChInh phi quy djnh tO chzc các cci quan chuyên mOn thuc UBND tInh, thành phô 
trc thu5c trung urnig; 

Can ct Thông tws 12/2020/TT-BGDDTngàv 22/5/2020 cia B3 Giáo dyc Va 
Dào tgo HttO'ng dan ye chic náng, nhim vy, quyên hqn cia Sà Giáo dyc và Dào 
tao thu3c Uy ban nhán dan tinh, thành phO trc thuc Trung u'ong, PhOng Giáo dyc 
và Dao tgo thuc Uy ban nhán dan huyn, qun, thj xà, thành phO thu3c tinh, thành 
phO thut5c thànhphO trrc thu5c Trung irong. 

Theo d nghj cüa Giám dO'c S& Giáo dyc và Dào tao tgi Ta trinh sd 798/TTr-
SGDDT ngày 12/4/202 1, Báo cáo so 213/BC-SGDDT ngày 16/10/2021 và dé nghf 
cza Giám dOc SàNç5i vy tgi Ta trInh sO: ..62./TTr-SNVngày././.i1./2021. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Quy djnh vi trI, chirc näng, nhim vii, quyn han  và Ca cu t chrc 
cüa S& Giáo diic và Dào tao  tinh Ba Rja - VUng Thu nhiz sau: 

1. VI tn, chfrc nãng: 

a) S Giáo dc và Dào tao  (sau day gi tt là Sâ) là ca quan chuyên mon thuc 
Uy ban nhân dan tinh, thirc hin chirc näng tham mi.ru, giüp Uy ban nhân dan tinh 
quàn 1 nhà nu&c ye giáo diic và dào tao trén dja bàn tinh theo quy djnh cüa pháp 
lut và thrc hin cac nhim vi, quyên han  theo phân cap, üy quyên cüa Uy ban nhãn 
dan tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh. 

b) S& Giáo diic và Dào tao có tu cách pháp nhân, có con du và tài khoãn 
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riêng theo quy djnh cüa pháp lutt; chju sr chi dao,  quãn i ye to chirc, vj tn vic 
lam, biên ch và cong tác cüa liJy ban nhân dan tinh, dOng thji chju sir chi dao,  huàng 
dn, kim tra v chuyên môn, nghip vi và các quy djnh khác cüa B Giáo d%ic và 
Dào tao. 

2. Nhim viii và quyn hn: 

S Giáo diic và Dào tao  tinh Ba Rja - Vüng Thu thirc hin các nhim vii và 
quyn han  theo quy djnh tai  Diêu 2 Thông tu so 12/2020/TT-BGDDT ngày 
22/5/2020 cUa B Giáo diic và Dào tao  Huàng dn ye chüc nàng, nhim vi,i, quyên 
han cüa Si Giáo diic và Dào tao  thuc Uy ban nhân dan tinh, thành phô tr%rc thuc 
Trung ixang, PhOng Giáo dc và Dào tao  thuc Uy ban nhân dan huyn, qun, thj 
xâ, thành ph thuOc  tinh, thành phô thuc thành phô trçrc thuc Trung uo'ng và các 
quy djnh cüa pháp lut hin hành có lien quan. 

3. Co cu t chfrc và biên ch ella S Giáo diic và Dào tao: 

a) Lânh dao  Sâ: 

- Sà Giáo d1ic và Dào tao  có Giám dc và không qua 03 (ba) Phó Giám dc 
(Trong tru?mg hçip có sir dieu chinh so luçng Phó Giám dôc Sâ thI thrc hin theo 
quy djnh dlla cap có thâm quyên). 

- Giám dc S là Uy viên [iJy ban nhân dan tinh do Hi dng nhân dan tinh 
bâu, là ngu1i dt'rng dâu Si do Chü tjch Uy ban nhân dan tinh bô nhim, chju trách 
nhim truóc Uy ban nhân dan, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh và triiâc pháp 1ut ye 
thuc hiên chuc näng, nhiêm vu, quyên han cua So va thixc hiên nhiêm vu, quyên han 
cüa Uy viên Uy ban nhân dan tinh theo Quy ché lam vic và phân cOng cüa Uy ban 
nhân dan cap tinh; thirc hin chüc trách, nhim vii cüa Giám doe Sâ thrce quy djnh 
tai Diêu 7 Nghj djnh sO 24/2014/ND-CP ngày 04/4/2014 cüa ChInh phü quy djnh to 
chüc các co quan chuyên mon thuc UBND tinh, thành phô trirc thuc trung uang. 

- Phó Giám dc So do Chü tjch Uy ban nhân dan cp tinh b nhim theo d 
nghj cüa Giám doe SO, giüp Giám dOe SO thirc hin mt hoc mt sO nhim v11 cii 
the do Giám dOe SO phân cong và chju trách nhim tnrOc Giám doe SO và truOc pháp 
lut ye thirc hin nhim vv duçic phân cong. Khi Giám dôc SO yAng mt, mt Phó 
Giám doe SO duçic Giám doe SO u' nhim thay Giám dôc SO diêu hành các hoat 
dng cüa SO. Phó Giám doe SO không kiêm nhim ngithi dng dâu to chOc, don vj 
thuc và trxc thuc SO, tth truOng hçp pháp 1ut có quy djnh khác. 

- Vic b nhim, b nhim lai,  min nhim, diu dng, lun chuyn, khen 
thuOng, ki lu.t, cho tir chüc, nghi him yà thrc hin các che d, chInh sách dôi vOi 
Giám doe SO và Phó Giám doe SO do Chü tjch Uy ban nhãn dan tinh quyt djnh theo 
quy djnh cUa Dãng và Nhà nirOc. 

b) Co cu t chCrc ella SO (Mao diic và Dào tao gm: 

- Van phông SO; 

- Thanh tra SO; 

- Phông Quán l cht krccng; 

- Phông K hoach  — Tài chinh; 
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- Phông T chüc can b; 

- Phông Giáo diic M.m non — TMu h9c; 

- Phông Giáo diic Trung hçc — Thii?mg xuyên. 

c) Các don vj sr nghip cong 1p thuOc  S&: 

- Trrning Cao dng sr phm; 

- Các Trung tam GDTX, GDTX-HN, GDTX-Dy ngh vâ GTVL; 

- Tru&ng Nuôi dy trê Khuyt tt Ba Rja; 

- Tru?ng Nuôi day tré Khim thj - HU'u nghj; 

- Trtrmg Ph thông Dan tc ni trü; 

- Các tmng Trung h9c ph thông. 

d) Biên ch cOng chirc và Hçip dng lao dng theo Nghj djnh s 68/2000/Ni )-
CP (dã duçic si:ra doi, bô sung theo Nghj djnh so 161/2018/ND-CP) dixcic Uy ban 
nhân dan tinh giao chi tiêu hang nàm theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 2. Trãch nhiêm ella Giám dc S& Giáo diic và Dào to: 

1. Giám dc Sâ Giáo diic và Dào tao  có trách nhirn quy djnh cii th& chüc 
näng, nhim vi cUa các phOng chuyên mOn, nghip vi và bôtrI biên ché hçip 1 bão 
dam thiic hin tOt nhim vii &rçlc giao và ban hành Quy chê lam vic cüa Sâ Giáo 
diic và Dào tao  theo quy djnh. 

2. Chi dao  các dan vj tri1c thuc S can cir các quy djnh hin hành ye cOng 
tác to chüc b may xay drng Dê an kin toàn to chi'rc b may trInh cap có thâm 
quyên xem xét, quyêt djnh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lc thi hánh k tr ngày k và thay th các 
Quyêt djnh sO 2814/QD-UBND ngày 12 tháng 10 näm 2016 cUa UBND tinh ye vic 
quy djnh vi tn, chüc nang, nhim vii, quyên han  và ca câutô chüc b may cüa Sâ 
Giáo diic và Dào tao  tinh Ba Rja - VUng Tàu; Quyêt djnh so 2863/QD-UBND ngày 
12/10/2018 cUa UBND tinh ye vic sap xêp lai  phông chuyên mOn, nghip vii thuc 
Sâ Giáo diic và Dào tao  tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

Diu 4. Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc Sâ Ni vii, Giám d6c Sâ 
Giáo diic và Dao tao, Thu tru&ng các cci quan và dan vj có lien quan chju trách 
nhim thi hành quyêt djnh nay./. 
Ncrinhn: 
- Nhis Diu 4; 
- BO Giáo dic vâ Dào tao  (b/c); 
- TTr TU, TTr HDND tinh (b/c); 
- Chü tjch; the PCT UBND tinh (b/c); 
- Các s, ban, nganh thuc tinh; 
- Cong an tinh; Kho bac  nhà ntthc tinh; 
- UBND các huyn, thj xã, thành ph6; 
- Ltru: VT,SNV(TCBC). 
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