
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
 

Số: 765 /UBND-GDĐT  
 

V/v sáp nhập Trường Tiểu học và 

Trường PTDTBT THCS 

 xã Bắc Lãng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đình Lập, ngày 18 tháng 7 năm 2019 

 
Kính gửi:  

                 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;  

                 - Phòng Nội vụ huyện. 

 

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học; Điều lệ trường Trung học cơ sở; 

Căn cứ Kết luận số 325-KL/TU ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các Sở, 

Ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố và Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp 

lại tổ chức bộ máy của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể 

chính trị - xã hội tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 

của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;  

Thực hiện Đề án số 974/ĐA-UBND ngày 21/12/2017 của UBND huyện 

Đình Lập Đề án Tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân 

huyện Đình Lập; 

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 22/01/2019 của UBND huyện 

Đình Lập, Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới xã Bắc Lãng và xã Kiên Mộc năm 2019; 

Xét Tờ trình số 166/TTr-PGDĐT ngày 17/7/2019 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện sáp nhập Trường Tiểu học xã Bắc 

Lãng và Trường PTDTBT THCS xã Bắc Lãng thành Trường PTDTBT Tiểu học 

và THCS xã Bắc Lãng. 

  Để thực hiện việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Bắc Lãng và Trường 

PTDTBT THCS xã Bắc Lãng thành Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ 

sở xã Bắc Lãng đúng quy định, kế hoạch đề ra, UBND huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Phòng Nội vụ huyện: 

Chủ trì, tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn chi tiết các đơn vị liên 

quan chuẩn bị về hồ sơ, trình tự, thủ tục sáp nhập. Hoàn thành trước ngày 

24/7/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 2 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: 

  - Tham mưu các phương án về biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên của đơn vị mới sau khi sáp nhập.  

- Xây dựng phương án điều động số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

dôi dư sau khi sáp nhập đến đơn vị mới.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội 

dung trên đúng thời gian quy định./. 
 

 

 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Vi Văn Đông 
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