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- Chi bảo ñảm thực hiện phát triển sự nghiệp, góp phần nâng cao ñời sống của
công chức, viên chức, học sinh và người lao ñộng trong ñơn vị theo quy ñịnh của
pháp luật.
ðiều 9. Việc quản lý, sử dụng tài chính của Trường thực hiện theo quy ñịnh tại
Nghị ñịnh số 16/2015/Nð-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy ñịnh cơ chế tự
chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập. Trường có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu
quả nguồn tài chính và thực hiện chế ñộ kế toán theo ñúng quy ñịnh hiện hành của
Nhà nước.
Chương V
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 10. Trách nhiệm thi hành
1. Mọi hoạt ñộng của Trường phải thực hiện ñúng nội dung Quy chế này và các
quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan. Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ ñạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này và các quy
ñịnh khác của pháp luật ñối với Trường.
2. Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp,
kiện toàn tổ chức bộ máy và công chức, viên chức của Trường theo tiêu chuẩn, chức
danh, vị trí việc làm, bảo ñảm tinh gọn và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược
giao.
3. Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Giám ñốc Sở
Giáo dục và ðào tạo, các cơ quan, ñơn vị liên quan ban hành chương trình, nội dung
và quy chế học tập văn hóa cho vận ñộng viên các tuyến theo quy ñịnh.
ðiều 11. Sửa ñổi, bổ sung
Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn ñề phát sinh, vướng mắc, Hiệu
trưởng Trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch ñể phối hợp với Giám ñốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./.
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