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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Trường Mầm non Ban Mai Xanh 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC HỒI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21/8/2018 của Chính phủ quy định 

trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/7/2017 của Chính phủ Quy định 

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

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

46/2017/NĐ-CP ngày 21/7/2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 18/6/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục; 

Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Kon 

Tum Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum;  

 Xét Tờ trình số 07/TTr-PGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị thành lập Trường Mầm non Ban Mai Xanh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Trường Mầm non Tư thục Ban Mai Xanh. 

1. Tên gọi: Trường Mầm non Tư thục Ban Mai Xanh 

2. Chủ đầu tư: Bà Đặng Thị Hà, sinh ngày 10/02/1971, quê quán: xã Mỹ 

Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; CMND số: 233236707, ngày cấp 18/10/2012, 

nơi cấp: Công an tỉnh Kon Tum. 

3. Trụ sở đặt tại: Đường Phan Bội Châu, Tổ dân phố 1, thị trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 

4. Vị trí pháp lý:  

4.1. Trường Mầm non Tư thục Ban Mai Xanh là cơ sở giáo dục mầm non thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân, do cá nhân thành lập khi được cơ quan nhà nước có 



thẩm quyền cho phép. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh 

phí hoạt động là nguồn ngoài ngân sách nhà nước.  

4.2. Trường Mầm non Tư thục Ban Mai Xanh có tư cách pháp nhân, có con dấu 

và được mở tài khoản riêng. 

5. Nhiệm vụ và quyền hạn: Thực hiện theo Điều 3 Điều lệ trường mầm non 

ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

6. Cơ cấu tổ chức: Trường Mầm non Tư thục Ban Mai Xanh có cơ cấu tổ chức 

đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định tại Điều lệ trường mầm non và 

phù hợp với điều kiện, quy mô của trường, bao gồm: Chủ đầu tư 01 người (Chủ cơ 

sở), Hội đồng trường từ 03 người trở lên; có Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giáo 

viên, Nhân viên, người lao động và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. 

Điều 2. Giao Chủ cơ sở thực hiện các quy trình, thủ tục đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền cho phép Trường Mầm non Tư thục Ban Mai Xanh hoạt động giáo dục 

theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, tổ chức, cá nhân có liên quan và Chủ tịch 

UBND thị trấn Plei Kần chịu trách nhiệm thi hành. 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Wedsite PGD (đăng tải); 

- Như Điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT, TH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Tường 
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