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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế công khai trong nhà trường 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LONG HẢI- PHƯỚC TỈNH 
 

- Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ 

tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các 

đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư 

xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các 

quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của 

nhân dân;  

- Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT 

ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân; 

          - Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách 

nhà nước hỗ trợ;  

- Căn cứ Điều lệ trường THCS; THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học 

do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT- BGD&ĐT ngày 

28/3/2011, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành Quy chế công khai trong nhà trường của Trường THPT Long 

Hải – Phước Tỉnh; 

Điều 2. Quy chế này thay cho Quy chế công khai trong nhà trường ban hành 

kèm theo Quyết định số 52/QĐ-THPT LHPT ngày 04/8/2019 của Hiệu trưởng Trường 

THPT Long Hải- Phước Tỉnh; 

Điều 3. Văn phòng nhà trường, các tổ trưởng chuyên môn, toàn thể cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, học sinh Trường THPT Long Hải- Phước Tỉnh có trách nhiệm 

thực hiện Quy chế này. Quy chế công khai này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
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