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Số: 574/QĐ-UBND

TP. Nam Định, ngày 10 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải thể trường Mầm non Tư thục Vàng Anh thành phố Nam Định
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật số
47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương;
Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về 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 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều
kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư
thục; Thông tư số 13/2018/TT-BGDĐT ngày 30/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường
mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày
30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh
Nam Định ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên
chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;
Căn cứ Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 01/6/2007 của UBND thành phố
Nam Định về việc thành lập trường Mầm non tư thục Vàng Anh thành phố Nam Định;
Xét đề nghị của trường mầm non tư thục Vàng Anh thành phố Nam Định tại Tờ
trình số 12/TTr-MNVA ngày 12/11/2020 về việc xin giải thể nhà trường;
Căn cứ Quyết định số 5615/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND thành phố
Nam Định về việc thành lập Đoàn kiểm tra xác minh lý do giải thể trường Mầm non Tư
thục Vàng Anh thành phố Nam Định;
Căn cứ hồ sơ, Biên bản kiểm tra ngày 21/12/2020 xác minh lý do giải thể trường
Mầm non Tư thục Vàng Anh thành phố Nam Định;
Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh Nam Định về việc giao quyền Chủ tịch UBND thành phố Nam Định, nhiệm kỳ
2016-2021;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tại Tờ trình số
49/TTr-PGDĐT ngày 02/02/2021 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố tại Tờ
trình số 53/TTr-PNV ngày 02/02/2021 về việc đề nghị giải thể trường Mầm non Tư thục
Vàng Anh thành phố Nam Định,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giải thể trường Mầm non tư thục Vàng Anh thành phố Nam Định tại địa
chỉ số 10D/88 đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định do ông
Vũ Đình Như (sinh năm 1955) làm chủ tịch Hội đồng quản trị, được thành lập theo
Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 01/6/2007 của UBND thành phố Nam Định.
Lý do giải thể: theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường
mầm non (quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 9, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày
21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực
giáo dục).
Điều 2. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với phòng Nội
vụ thành phố và các phòng, ban, đơn vị có liên quan công bố, công khai Quyết
định giải thể trường Mầm non tư thục Vàng Anh trên các phương tiện thông tin đại
chúng (theo quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 9, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP
ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong
lĩnh vực giáo dục).
Giao UBND phường Nguyễn Du thành phố Nam Định thực hiện việc kiểm
tra, giám sát hoạt động trường Mầm non Tư thục Vàng Anh sau khi có quyết định
giải thể.
Giao chủ đầu tư hoặc người đại diện pháp luật trường Mầm non Tư thục Vàng
Anh thành phố Nam Định thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm quyền, lợi
ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong trường; có phương án
giải quyết tài sản của trường, đảm bảo công khai, minh bạch và dừng mọi hoạt
động từ ngày có Quyết định giải thể.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trưởng phòng
Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du,
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hiệu
trưởng trường Mầm non Tư thục Vàng Anh thành phố Nam Định căn cứ quyết
định thi hành./.
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