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Quảng Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc kiểm tra trường THCS đạt chuẩn quốc gia
Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra trường Trung học đạt chuẩn quốc gia
năm 2018;
Căn cứ Tờ trình số 92/TTr-QT ngày 02/10/2018 của Trường THCS Quang
Trung, Tờ trình số 21/TTr-NQ ngày 04/10/2018 của Trường THCS Ngô Quyền,
huyện Thăng Bình về việc đề nghị kiểm tra, xét công nhận trường THCS đạt
chuẩn quốc gia năm 2018;
Sở GDĐT Quảng Nam thông báo kế hoạch kiểm tra đề nghị công nhận
các trường THCS đạt chuẩn quốc gia năm 2018 như sau:
1. Thời gian và địa điểm:
- Trường THCS Quang Trung: Bắt đầu làm việc lúc 08 giờ 00 ngày 13/12/2018;
- Trường THCS Ngô Quyền: Bắt đầu làm việc lúc 13 giờ 30 ngày 13/12/2018.
2. Thành phần đoàn kiểm tra:
* Trưởng đoàn: Ông Lê Văn Chính, Phó Giám đốc Sở GDĐT;
* Phó Trưởng đoàn: Ông Châu Văn Thủy, Phó Trưởng phòng GDTrH, Sở
GDĐT;
* Thư ký đoàn: Ông Nguyễn Tấn Triều, Chuyên viên, Sở GDĐT;
* Thành viên:
- Ông Võ Văn Nhân, Chuyên viên, Sở GDĐT;
- Ông Trần Thanh Minh, Chuyên viên, Sở GDĐT;
- Ông Hồ Vĩnh Sanh, Chuyên viên, Sở GDĐT;
- Bà Bùi Thị Như Lan, Chuyên viên, Sở GDĐT.
3. Kinh phí: Đơn vị có người tham gia chi trả chế độ công tác phí theo
qui định hiện hành.
4. Nội dung và yêu cầu:
Phòng GDĐT huyện Thăng Bình:
+ Báo cáo kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra và mời đại diện lãnh đạo
Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tham dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra;
+ Phân công cán bộ, chuyên viên của Phòng GDĐT cùng làm việc với
Đoàn kiểm tra tại đơn vị được kiểm tra;
+ Thông báo kế hoạch này và chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị
đầy đủ hồ sơ và phân công cán bộ, giáo viên phụ trách theo các tiêu chuẩn được

qui định tại Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ GDĐT để
cùng làm việc, giải trình các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra;
+ Báo cáo và mời Đảng ủy, HĐND, UBND xã (phường, thị trấn) tham dự
buổi làm việc của Đoàn kiểm tra.
- Các đơn vị có người được điều động tham gia Đoàn kiểm tra tạo mọi
điều kiện thuận lợi để các thành viên đoàn kiểm tra làm việc đúng thời gian và
địa điểm qui định.
Nhận được thông báo này, Sở GDĐT Quảng Nam đề nghị Thủ trưởng các
đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT huyện Thăng Bình;
- Các thành viên Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
LÊ VĂN CHÍNH

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Thời gian

Nội dung
1/ Phát biểu chào mừng, giới thiệu thành phần tham dự của địa phương và
- Sáng: bắt đầu nhà trường
lúc 8g00
2/ Thông qua quyết định, giới thiệu thành phần Đoàn kiểm tra
- Chiều: bắt
3/ Báo cáo ngắn gọn kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
đầu lúc 13g30 4/ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra
5/ Tiến hành kiểm tra
6/ Hội ý thống nhất biên bản kiểm tra
7/ Tổng kết, công bố kết quả kiểm tra

Người thực hiện
Đại diện trường
Đại diện đoàn kiểm tra
Lãnh đạo trường
Thư ký đoàn kiểm tra
Đoàn kiểm tra
Đoàn kiểm tra
Đoàn kiểm tra, nhà trường, đại biểu

Ghi chú:
* Băng rôn trước cổng trường:
CHÀO MỪNG ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUÔC GIA!
* Market trên hội trường:
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
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