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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải thể Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang 
  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
 

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

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014; 

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 

sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ 

chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 105-NQ/TU ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ; 

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

1069/TTr-SLĐTBXH ngày 10/12/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giải thể Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang kể từ 

ngày 01/02/2020. 

Lý do giải thể: Hoạt động của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật 

Tuyên Quang không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, thực tiễn nhu cầu đào tạo trình độ trung cấp nghề hiện nay và chủ 

trương thực hiện một đầu mối về giáo dục nghề nghiệp để đào tạo trình độ trung 

cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện sắp xếp lại hệ thống các đơn 

vị sự nghiệp công lập của tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 2. Bố trí sắp xếp nhân sự, tài chính, đất đai, tài sản, quyền lợi và nghĩa 

vụ của người học, hồ sơ lưu trữ sau giải thể như sau: 

1. Về nhân sự, số lượng người làm việc  

a) Bố trí, sắp xếp viên chức, người lao động hiện có:  

 - Chuyển 33 viên chức, 02 người lao động hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP của Chính phủ của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên 

Quang về Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ quản lý, sử dụng theo 

Đề án kèm theo Văn bản số 405/TKT-TCCB ngày 06/9/2019 của Trường Trung 
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học Kinh tế - Kỹ thuật (giảm 02 người, gồm 01 viên chức, 01 hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ so với Đề án kèm theo văn 

bản số 405/TKT-TCCB ngày 06/9/2019 của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ 

thuật, do đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác). 

- Chuyển 02 viên chức về Trường Đại học Tân Trào quản lý, sử dụng theo 

Đề án kèm theo văn bản số 405/TKT-TCCB ngày 06/9/2019 của Trường Trung 

học Kinh tế - Kỹ thuật. 

- 06 hợp đồng lao động khác hiện có: Chấm dứt hợp đồng lao động theo 

đúng quy định hiện hành. 

b) Về số lượng người làm việc được giao: 

- Giao bổ sung 33 người làm việc, 02 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ 

thuật - Công nghệ để tiếp nhận viên chức, người lao động của Trường Trung học 

Kinh tế - Kỹ thuật sau giải thể. 

- Bổ sung 02 người làm việc cho Trường Đại học Tân Trào để tiếp nhận 

02 viên chức của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật sau giải thể. 

2. Về tài chính: 

Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang hoàn thành các nghĩa 

vụ về tài chính và các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành 

của Nhà nước. 

3. Về đất đai, tài sản: 

- Đất đai, tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Đất đai hiện hành. 

- Các loại tài sản, trang thiết bị đang được quản lý, theo dõi theo sổ sách 

kế toán hằng năm của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật: Thực hiện đánh 

giá, điều chuyển nguyên trạng về Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ 

Tuyên Quang quản lý, sử dụng. 

4. Về quyền lợi và nghĩa vụ của người học, hồ sơ lưu trữ: 

- Hoàn thành việc đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp đối với 11 lớp đào tạo 

trình độ trung cấp theo kế hoạch trong tháng 12/2019. 

- Chuyển giao 04 lớp liên kết đào tạo trình độ đại học gồm 101 học sinh 

về Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang để tiếp tục thực 

hiện liên kết đào tạo đảm bảo hoàn thành chương trình đào tạo, các quyền lợi và 

nghĩa vụ của người học tiếp tục được thực hiện theo quy định hiện hành. 

- Hoàn thành việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hoàn thành đào 

tạo lái xe mô tô hạng A1 năm 2019 theo kế hoạch của Sở Giao thông Vận tải 

trong tháng 12/2019. 

- Các chế độ bảo lưu kết quả học tập đối với học sinh, sinh viên học nghề 

được chuyển giao về Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên 

Quang để tiếp tục theo dõi, quản lý và thực hiện đến hết thời gian bảo lưu kết 
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quả học tập của người học theo quy định. 

- Các hồ sơ, tài liệu: Thực hiện nộp lưu trữ lịch sử về Chi cục Văn thư - 

Lưu trữ theo quy định. Đối với hồ sơ, tài liệu không thuộc nguồn nộp lưu trữ 

lịch sử về Chi cục Văn thư - Lưu trữ thì bàn giao nguyên trạng về Trường Cao 

đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang để tiếp tục thực hiện quản lý, 

theo dõi, bảo quản theo quy định. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật có 

trách nhiệm: 

a) Giải quyết dứt điểm các khoản nợ tài chính theo quy định. Quan tâm 

giải quyết tốt chế độ, chính sách, quyền lợi cho người nghỉ chế độ, người làm 

việc, học sinh, sinh viên, học viên theo quy định. 

b) Thực hiện việc bàn giao viên chức, người lao động, trang thiết bị, tài 

sản đang được quản lý theo sổ sách kế toán hằng năm hiện có của Trường, hồ 

sơ, tài liệu về các đơn vị theo phương án để quản lý, sử dụng đảm bảo chặt chẽ, 

đúng quy định hiện hành, không để xảy ra lãng phí, thất thoát. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm: Hướng dẫn các đơn vị giải quyết 

các vấn đề có liên quan đến công tác bàn giao, tiếp nhận nhân sự, tham mưu với 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương án bố trí đối với 

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang kịp thời 

với tiến độ giải thể Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang. 

3. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm: Hướng dẫn Trường Trung học 

Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, bàn giao 

trang thiết bị, tài sản cho đơn vị tiếp nhận theo đúng quy định hiện hành. 

4. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Tham mưu với 

Ủy ban nhân dân tỉnh việc thu hồi đất, quản lý, sử dụng đất đai của Trường 

Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang sau giải thể đảm bảo đúng quy định 

hiện hành. 

5. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo 

dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết 

định này đảm bảo tiến độ đề ra, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo quy định. 

6. Hiệu trưởng: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên 

Quang, Trường Đại học Tân Trào có trách nhiệm:  

- Tiếp nhận, bố trí công tác đối với viên chức, người lao động của Trường 

Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang sau giải thể đảm bảo chế độ, chính 

sách, quyền lợi hợp pháp của viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ (đối với các đồng chí lãnh đạo, quản lý các khoa, phòng của Trường Trung 

học Kinh tế - Kỹ thuật có năng lực, kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện khi chuyển sang Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ, 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ có trách nhiệm xem 

xét ưu tiên bố trí làm cán bộ lãnh đạo, quản lý khoa, phòng của Trường khi có 

nhu cầu kiện toàn bổ sung các chức danh lãnh đạo, quản lý). 
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- Tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị được bàn giao của 

Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang (nếu có) đảm bảo chặt chẽ, 

hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát và đảm bảo đúng quy định hiện hành. 

7. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được 

giao; hoàn thành công tác bàn giao, tiếp nhận nhân sự, trang thiết bị, tài sản 

trong tháng 01/2020 để Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang 

chấm dứt hoạt động kể từ tháng 02/2019. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tân Trào, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật 

- Công nghệ Tuyên Quang; Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học Kinh 

tế - Kỹ thuật Tuyên Quang; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động - Thương binh và XH; 

- Bộ Nội vụ; 

- Thường trực Tỉnh ủy;         

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;      

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTB&XH; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Đảng ủy Khối các CQ tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- TPNC, Phòng KGVX (Đ/c Bắc);  

   Phòng TH (Đ/c Huy); 

- Lưu: VT, NC (Thg). 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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