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Đồng Tháp, ngày 10
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QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Khai Trí
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính
phủ ban hành Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 ngày 10 tháng 2018 của Chính
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21
tháng 4 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động
trong lĩnh vực giáo dục;
Xét đề nghị gi i th trung t m của iám đốc Trung tâm Ngoại ng - Tin học
Khai Trí tại T tr nh số 11/NNTHKT ngày 27 tháng 10 năm 2021; Căn cứ Biên b n
và Báo cáo k t qu ki m tra đánh giá t nh trạng thực t tại Trung t m Ngoại ng Tin học Khai Trí ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Tổ thẩm định;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giải thể Trung tâm N o i n - Tin học Khai Trí, t i địa chỉ số 56
Trần Phú, Khóm 2, Phườn 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồn Tháp.
Lý do: Theo đề n hị của Giám đốc Trung tâm N o i n

- Tin học Khai Trí.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm N o i n - Tin học Khai Trí có trách nhiệm phối
hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc iải thể đún theo quy định của pháp
luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nh n khiếu n i (nếu có) liên quan đến quyền,
lợi ích hợp pháp của iáo viên, nh n viên và học viên của Trun t m.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ n ày ký.
Điều 4. hánh V n ph n , hánh Thanh tra, Trư n ph n các Phòng: Tổ chức
cán bộ, Giáo dục Trun học và Thườn xuyên S Giáo dục và Đào t o và Giám đốc
Trung tâm N o i n - Tin học Khai Trí và n ười có nhiệm vụ liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
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