ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
Số: 1913

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sóc Trăng, ngày 22 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép đổi tên Trung tâm dạy nghề “Trung tâm Đào tạo và Sát
hạch lái xe Thăng Long” thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo
và Sát hạch lái xe Thăng Long
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của
Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ
sát hạch lái xe; Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01
tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào
tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;
Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của
Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề
nghiệp; Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội; Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2022 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt
động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ Trung
tâm giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 598/QĐTC-CTUBND ngày 23 tháng 12 năm 2010
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc cho phép thành lập Trung
tâm dạy nghề “Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Thăng Long”; Quyết định
số 127/QĐTC-CTUBND ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung nội dung Quyết định số 598/QĐTC-CTUBND
ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhứt Trung Anh
(tại Công văn số 03/GĐ-NTA.22 ngày 29 tháng 6 năm 2022) và Giám đốc Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng (tại Công văn số 965/SLĐTBXHQLGDNN ngày 30 tháng 6 năm 2022).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép đổi tên Trung tâm dạy nghề “Trung tâm Đào tạo và Sát
hạch lái xe Thăng Long” thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo và Sát
hạch lái xe Thăng Long thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhứt Trung Anh đã
được cho phép thành lập tại Quyết định số 598/QĐTC-CTUBND ngày
23/12/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở
Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở
Giao thông vận tải, tỉnh Sóc Trăng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan;
Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhất Trung Anh căn cứ Quyết định thi
hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTBXH;
- TCGDNN (BLĐTBXH);
- Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, VX
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