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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 305 /PGDĐT-TH
V/v kiểm tra, đánh giá trường
Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Phú Giáo, ngày 04 tháng 10 năm 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học
Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công
nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn
quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc thành lập Đoàn kiểm tra các trường
tiểu học đạt chuẩn Quốc Gia năm học 2018-2019;
Căn cứ Hướng dẫn số 108/HD-PGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2018 của
Phòng GDĐT Phú Giáo hướng dẫn nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2018-2019;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo thực hiện kiểm tra trường Tiểu học
đạt chuẩn Quốc gia đối với các trường Tiểu học Phước Sang, An Thái và An
Linh như sau:
1. Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn quy định về trường tiểu học đạt chuẩn
quốc gia theo Thông tư số 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Thời gian, đơn vị kiểm tra
Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút các ngày:
- Ngày 12/10/2018: kiểm tra đơn vị tiểu học Phước Sang.
- Ngày 17/10/2018: kiểm tra đơn vị tiểu học An Linh
- Ngày 22/10/2018: Kiểm tra đơn vị tiểu học An Thái
3. Thành phần đoàn kiểm tra
Theo Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy
Ban Nhân Dân huyện Phú Giáo về việc thành lập Đoàn kiểm tra các trường tiểu
học đạt chuẩn Quốc Gia năm học 2018-2019;
4. Chương trình làm việc

* 7 giờ 30 phút: Họp đoàn lần thứ nhất. (Mời BGH, Công đoàn, Đoàn -Đội,
PC-CMC, Kế toán, Đại diện lãnh đạo địa phương- do trường mời)
+ Nội dung:
- Thông qua quyết định thành lập đoàn kiểm tra. (Thư ký)
- Thông qua chương trình làm việc và nội dung kiểm tra. (Thư ký)
- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong đoàn.
- Báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.
(Hiệu trưởng).
- Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế. Các bộ phận hoàn thành biên bản kiểm
tra gửi thư ký tổng hợp chậm nhất 15 giờ.
- 16 giờ 00’: Họp đoàn lần thứ hai.
- 16 giờ 30’: Họp tổng kết đoàn, thông qua kết quả kiểm tra (Mời BGH,
Công đoàn, Đoàn - Đội, PC-CMC, Kế toán, Đại diện lãnh đạo địa phương - do
trường mời).
Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường chỉ đạo thực
hiện kịp thời, chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ đúng quy định để công tác thực hiện
trường đạt chuẩn quốc gia đảm bảo đúng kế hoạch đề ra./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- LĐ Phòng GDĐT;
- UBND xã Phước Sang, An Linh, An Thái;
- Các thành viên đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT, CM.
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