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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

––––––– 

Số:  3387/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Việt Trì, ngày 06  tháng 12  năm 2006 

 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe Hùng Vương 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1333/2001/BGTVT ngày 04 tháng 12 năm 2001 của Bộ 
Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới 
ñường bộ; 

Căn cứ Văn bản số 1946/CðBVN-QLPT&NL ngày 22/6/2006 của Cục ðường 
bộ Việt Nam; 

Xét ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 560/TTr-SKH&ðT-Tð 
ngày 28/11/2006, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe Hùng Vương với một số nội dung 
chủ yếu sau: 

1. Trung tâm Sát hạch lái xe Hùng Vương là ñơn vị tư thục có thu, có tư cách 
pháp nhân và tài khoản riêng. Trung tâm Sát hạch lái xe Hùng Vương chịu sự quản lý 
Nhà nước của Sở Giao thông vận tải về lĩnh vực sát hạch lái xe và kiểm soát kỹ thuật 
của Cục ðường bộ Việt Nam. 

2. Trụ sở làm việc của Trung tâm Sát hạch lái xe Hùng Vương tại khu ñồi Rừng 
Mẫy, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

3. Trung tâm Sát hạch lái xe Hùng Vương có nhiệm vụ sau:  

- ðảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện và thiết bị kiểm tra, chấm ñiểm theo quy 
ñịnh ñể thực hiện các kỳ sát hạch ñạt kết quả khách quan, chính xác. 

- Phối hợp và tạo ñiều kiện ñể các cơ sở ñào tạo lái xe ñưa học viên ñến ôn luyện 
và các Hội ñồng sát hạch tổ chức sát hạch thuận tiện, ñúng kế hoạch. 

- Xây dựng kế hoạch thu chi hàng năm và ñăng ký kinh doanh ñúng luật quy 
ñịnh. Việc quản lý và sử dụng tài chính của Trung tâm thực hiện theo quy ñịnh về chế 
ñộ tài chính, kế toán hiện hành. 

- Thực hiện các dịch vụ phục vụ cho hoạt ñộng của Trung tâm. 

- ðảm bảo an toàn cho các kỳ sát hạch lái xe. 

- Lưu trữ hồ sơ sát hạch lái xe theo quy ñịnh. 
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ðiều 2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế 
hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, 
Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ, Trung tâm Sát 
hạch lái xe Hùng Vương, các ngành và các ñơn vị có liên quan căn cứ Quyết ñịnh  
thực hiện. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

ðặng ðình Vượng (ñã ký) 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

––––––– 
Số:  3425/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  –––––––––––––––––––––––– 

   Việt Trì, ngày 12  tháng 12  năm 2006 

 
QUYẾT ðỊNH 

V/v thành lập Trường Năng khiếu thể dục - thể thao tỉnh Phú Thọ 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 32/Qð-BGD&ðT ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo 
dục và ðào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt ñộng của trường, lớp năng 
khiếu trong giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Văn bản số 1881/UBTDTT-CT ngày 10/10/2006 của ủy ban Thể dục - 
Thể thao và Văn bản số 12982/BGDDT-TCCB ngày 09/11/2006 của Bộ Giáo dục và 
ðào tạo, ñồng ý thỏa thuận ñể tỉnh Phú Thọ thành lập Trường Năng khiếu thể dục - 
thể thao; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Thành lập Trường Năng khiếu thể dục - thể thao tỉnh Phú Thọ. Trường 
Năng khiếu thể dục - thể thao là trường chuyên biệt nằm trong hệ thống giáo dục 
quốc dân, là ñơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thể dục - Thể thao, có con dấu và tài 
khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước ñể giao dịch. 

ðịa ñiểm: Tại khu Bảo ðà, phường Dữu Lâu - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ 
(trước mắt ñặt tại Sân vận ñộng Việt Trì). 

 

ðiều 2. Tổ chức bộ máy và biên chế của trường: 

+ Về tổ chức: Trường có Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và hai (02) phòng 
chuyên môn, nghiệp vụ là: 

- Phòng Tổ chức - Hành chính; 

- Phòng ðào tạo. 

+ Về biên chế: Trường Năng khiếu thể dục - thể thao ñược giao 19 biên chế. 

 

ðiều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Trường Năng khiếu thể dục - thể thao thực 
hiện theo Quyết ñịnh số 32/Qð-BGD&ðT ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo 


