Chính phủ quy định trách nhiệm QLNN về giáo dục của UBND và Chủ tịch UBND cấp tỉnh
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Ngày 21/9/ 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2018/NĐ-CP quy định trách
nhiệm quản lý nhà nước (QLNN) về giáo dục. Theo đó, Chính phủ quy định trách nhiệm
QLNN về giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo, UBND và Chủ tịch UBND các cấp. Đối với
trách nhiệm QLNN về giáo dục của UBND cấp tỉnh và của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, được
quy định cụ thể như sau:
Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh: Trình HĐND cấp tỉnh Quyết định kế hoạch, chương trình, dự
án, chính sách phát triển giáo dục, phân luồng, hướng nghiệp học sinh tại địa phương phù hợp
với chiến lược phát triển ngành giáo dục và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
Quyết định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi
QLNN của tỉnh theo quy định của pháp luật; Quyết định biên chế công chức của cơ quan
quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh trong tổng số biên chế công chức được cơ quan có thẩm
quyền giao; Phê duyệt tổng số lượng người làm việc của các cơ sở giáo dục công lập thuộc
phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật.
Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý phù hợp với điều kiện
thực tiễn của địa phương; bảo đảm đủ biên chế công chức quản lý giáo dục, đủ số lượng người
làm việc theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng
giáo dục, tiến tới tổ chức học 02 buổi/ngày ở giáo dục phổ thông. Quản lý các trường đại học
công lập trực thuộc tỉnh, các trường đại học tư thục trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Bố trí đúng, đủ ngân sách nhà nước chi cho giáo dục tại địa phương theo quy định; quản lý,
kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước chi cho giáo dục theo quy định của Luật ngân sách
nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ,
xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Chỉ đạo thực hiện
việc sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với đội ngũ công chức,
viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Bố trí
đủ quỹ đất dành cho các cơ sở giáo dục theo chiến lược, kế hoạch phát triển giáo dục tại địa
phương...
Đối với trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp tỉnh: Quyết định thành lập hoặc cho phép thành
lập, thu hồi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách,
giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình trường đối với các cơ sở giáo dục công lập, tư thục; Quyết
định cho phép thành lập, quyết định giải thể hoặc chấm dứt hoạt động đối với cơ sở giáo dục
mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài; Quyết định thành lập hội
đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế
thành viên Hội đồng trường; Quyết định công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ
tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học tư thục trên địa bàn...
Ngoài ra, Nghị định 127/2018/NĐ-CP còn quy định trách nhiệm QLNN về giáo dục của UBND
cấp huyện, cấp xã và của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.Nghị định số 127/2018/NĐ-CP
có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018, thay thế Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày
24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm QLNN về giáo dục./.
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