
   ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 17/2012/QĐ-UBND                             Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4  năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ một nội dung quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 2

Quyết định 28/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của 
UBND thành phố Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động 

của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
           

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tại Tờ 
trình số 1354/SGDĐT-KHTC ngày 30 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ nội dung “Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng 

cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện” quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 2, 
Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của UBND thành phố 
về việc Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện 
cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã và thủ 
trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                   CHỦ TỊCH

                                                                                                      Văn Hữu Chiến


