
         ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                           

  Số:            /QĐ-UBND         Buôn Ma Thuột, ngày        tháng    năm 2022                                        

         

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải thể trường Tiểu học tư thục Âu Cơ 

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

 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 Giáo dục ngày 14/6/2019; Nghị định số 84/2000/NĐ-CP, ngày 

17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định 

về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị đính số 135/2018/NĐ-

CP, ngày 04/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 46/2017/NĐ-CP, ngày 21/4/2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;  

Xét Tờ trình số 68/TT-PGDĐT ngày 30/6/2022 của phòng Giáo dục và Đào 

tạo thành phố về việc giải thể trường Tiểu học tư thục Âu Cơ; Tờ trình số 01/TTr-TH 

ÂC, ngày 07/6/2022 của trường Tiểu học Âu Cơ về việc xin giải thể trường; Biên 

bản làm việc ngày 21/6/2022 của Đoàn kiểm tra về việc thẩm định một số nội dung 

liên quan đến thủ tục đề nghị xin giải thể trường Tiểu học tư thục Âu Cơ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giải thể trường Tiểu học tư thục Âu Cơ tại địa chỉ số 210/8 Phan Bội 

Châu, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột do bà Đoàn Thị Thùy Dung 

làm chủ trường, được thành lập theo Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 

của UBND thành phố Buôn Ma Thuột.  

 Lý do giải thể: theo đề nghị của Chủ trường. 

 Điều 2. Chủ trường Tiểu học tư thục Âu Cơ chịu trách nhiệm thực hiện các biện 

pháp bảo đảm quyền lợi của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong 

trường; có phương án giải quyết các tài sản của trường đảm bảo tính công khai, minh 

bạch. 

 Giao phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chịu trách nhiệm công bố Quyết định 

giải thể trường Tiểu học tư thục Âu Cơ trên các phương tiện thông tin đại chúng theo 

quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 21 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, ngày 

21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục.  

 

 

 



 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng các phòng: Nội vụ, Giáo 

dục và Đào tạo thành phố, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và chủ trường Tiểu học tư thục Âu Cơ chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  
Nơi nhận:                    
- Như điều 3;    

- CT, các PCT UBND TP; 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Hưng 
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