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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động  

của Trường Cao đẳng Bắc Kạn 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-CĐBK ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Trường Cao đăng Bắc Kạn; 

Căn cứ Biên bản Hội nghị Viên chức, người lao động trường Cao đẳng Bắc 

Kạn ngày 05 tháng 02 năm 2021; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động 

Trường Cao đẳng Bắc Kạn ban hành tại Quyết định số 48/QĐ-CĐBK ngày 

27/4/2020. Cụ thể như sau: 

- Tại Điều 7 khoản 7: Bổ sung Các ban giúp việc. 

- Tại Điều 11: Bổ sung khoản 3. Ban Thanh tra đào tạo 

+  Ban thanh tra đào tạo đặt dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ban 

Giám hiệu, có chức năng thanh tra, giám sát, kiểm tra về công tác đào tạo và quản 

lý đào tạo, góp phần chấn chỉnh nền nếp và nâng cao chất lượng trong quá trình 

đào tạo.  

+ Chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Ban thanh tra đào tạo được quy định 

cụ thể tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra đào tạo trường Cao đẳng 

Bắc Kạn. 

- Tại Điều 14 khoản 2, điểm a ý 6: Sửa đổi thành: Quản lý toàn diện việc tổ 

chức thực hiện giảng dạy chương trình giảng dạy hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT 

theo chương trình đào tạo, hướng dẫn phân phối chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo đối với khoa chuyên môn và đơn vị liên quan; lập kế hoạch và hướng dẫn 

thực hiện nhiệm vụ năm học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch của 

UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo 
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- Tại Điều 14 khoản 4, điểm a ý 2: Sửa đổi thành: Thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường theo kế hoạch hoặc 

đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng. 

- Tại Điều 14 khoản 4 điểm a: Bỏ ý 4: Nghiên cứu và cụ thể hóa các văn bản 

pháp quy về công tác thanh tra giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng với yêu cầu 

phát triển của Nhà trường.  

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng, Khoa chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:     
Gửi bản điện tử: 

- BGH; 

- Như Điều 3 (t/h); 

- Phòng TCHC (Huệ); 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, TCHC. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  Trịnh Tiến Long 
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