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QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt ñộng của Trường Năng khiếu Thể thao Bình ðịnh
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3549/Qð-UBND
ngày 12/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Trường Năng khiếu Thể thao Bình ðịnh (sau ñây gọi là Trường) là ñơn
vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình ðịnh; có tư cách pháp
nhân, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và ngân hàng theo quy ñịnh
của pháp luật. Trường chịu sự quản lý trực tiếp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
ñồng thời chịu sự quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và ñào tạo của Sở Giáo dục
và ðào tạo.
Trụ sở ñặt tại: Nhà số 210 - 212, ñường Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn,
tỉnh Bình ðịnh.
ðiều 2. Trường có chức năng tuyển chọn, ñào tạo và phát triển tài năng trẻ về
thể thao, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho huấn luyện viên, giáo viên thể dục thể
thao trong tỉnh.
Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
ðiều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Giúp Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xây dựng kế
hoạch, tuyển chọn, ñào tạo, tập luyện, thi ñấu và quản lý tài năng trẻ về thể thao phù
hợp với chức năng, nhiệm vụ của ñơn vị và tổ chức thực hiện sau khi ñược phê duyệt.
2. Phát hiện tuyển chọn học sinh có năng khiếu về thể dục thể thao; xây dựng
quy trình tuyển chọn, ñào tạo, sàng lọc học sinh có năng khiếu các môn thể thao ñể
cung cấp lực lượng vận ñộng viên có trình ñộ cao cho tỉnh.
3. Tổ chức ñào tạo, huấn luyện các tuyến vận ñộng viên trẻ, xây dựng các ñội
tuyển trẻ của trường, của tỉnh tham dự các giải khu vực, giải quốc gia, Hội khỏe Phù

