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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 12 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc thành lập Trung tâm Tin học 2T
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 31/2007/Qð-BGDðT ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và ðào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của trung tâm
ngoại ngữ - tin học;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Giáo dục - ðào tạo tại văn bản số 1919/TT-SGDðT
ngày 11/11/2010,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập Trung tâm Tin học 2T trên cơ sở nâng cấp Cơ sở Tin học 2T.
ðiều 2. Trung tâm Tin học 2T là loại hình giáo dục thường xuyên ngoài công lập
chuyên về ñào tạo, bồi dưỡng tin học. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và
hoạt ñộng của Trung tâm theo Quy chế tổ chức và hoạt ñộng trung tâm ngoại ngữ - tin học
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 31/2007/Qð-BGDðT ngày 4/6/2007 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và ðào tạo.
- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, ñược mở tài khoản tại ngân hàng
theo quy ñịnh của pháp luật và thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy ñịnh hiện hành.
- Trụ sở chính của Trung tâm ñặt tại 251 Trần Hưng ðạo, thành phố Quy Nhơn; các cơ
sở ñặt tại 25, 27, 29, 03/39, 29/4 Ngô Mây và 667 Hùng Vương, thành phố Quy Nhơn.
ðiều 3. Giao Giám ñốc Sở Giáo dục - ðào tạo Bình ðịnh quản lý trực tiếp, toàn diện
Trung tâm Tin học 2T.

