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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển  

giáo dục hòa nhập Hội Người mù, thuộc Hội Người mù tỉnh Nam Định 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ - CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định 

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

ngày 04/10/2018 sửa đổi một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 

21/4/2017 của Chính phủ;  

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hoà nhập đối với người khuyết tật; 

Căn cứ Quyết định 823/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 của UBND tỉnh phê duyệt 

Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013 – 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Báo cáo số 2614/BC-SNV ngày       

18/12/2020 về việc thẩm định hồ sơ xin thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo 

dục hòa nhập Hội Người mù tỉnh Nam Định, trực thuộc Hội Người mù tỉnh.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hội 

Người mù tỉnh Nam Định, thuộc Hội người mù tỉnh Nam Định (sau đây gọi tắt là 

Trung tâm). 

- Trung tâm là đơn vị sự nghiệp thuộc Hội Người mù tỉnh, có tư cách pháp 

nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của nhà nước, 

Trung tâm tự đảm bảo kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. 

- Trung tâm có trụ sở: Tổ 15 thôn Vĩnh Trường, phường Lộc Vượng, thành 

phố Nam Định.  

- Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ hoạt động, kinh phí hoạt động thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/7/2017 của Chính phủ quy 

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

CP ngày 04/10/2018 sửa đổi một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 

21/4/2017 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 

và theo các quy định hiện hành. 

Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước của UBND thành phố Nam Định; Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.  
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Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thẩm định các điều 

kiện hoạt động và quyết định cho phép Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 

nhập Hội Người mù tỉnh Nam Định hoạt động giáo dục theo quy định hiện hành. 

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; 

 - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở : Nội vụ, Giáo dục 

và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND thành phố Nam Định; 

Hội Người mù tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hội Người mù tỉnh 

Nam Định; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

   CHỦ TỊCH 
 

 

    Phạm Đình Nghị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


