
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 Số:                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ và thực hiện 

Kiểm định chất lượng giáo dục 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU 

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng 

tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao 

đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BGDĐT-BTTT ngày 21/6/2016 của Bộ GDĐT 

và Bộ Thông tin truyền thông quy định nội dung bồi dưỡng tổ chức thi và cấp chứng chỉ 

ứng dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công 

nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Thông tư số 18/2018/TT-

BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy 

định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với 

trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 

học; Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; 

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-SGDĐT ngày 20/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về Ban hành Quy định Quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung 

học phổ thông, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ thuộc thẩm quyền tại 

cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 1800/BGDĐT-QLCL ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ và thực 

hiện Kiểm định chất lượng giáo dục tại Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc, gồm: 

Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Văn Ba - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
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Phó trưởng đoàn thường trực: Ông Nguyễn Ngọc Trung - Trưởng phòng Quản 

lý chất lượng; 

Ủy viên: 

1. Ông Nguyễn Việt Trí   - Phó trưởng phòng, Phòng GDTrH-TX; 

2. Ông Nguyễn Hữu Hào   - Chuyên viên, Phòng GDTrH-TX; 

3. Bà Trần Thị Thanh Vân  - Chuyên viên, Phòng Quản lý chất lượng. 

Thư ký: Ông Trương Minh Vương - Chuyên viên, Phòng Quản lý chất lượng. 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý văn bằng, chứng 

chỉ và thực hiện hiện Kiểm định chất lượng giáo dục theo các quy định hiện hành. 

 Thời gian làm việc: Từ ngày 01/12/2021 đến 31/12/2021 theo kế hoạch cụ thể sẻ 

gửi đến các Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc. 

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng thuộc Sở, Trưởng phòng GDĐT các 

huyện (thị xã, thành phố), Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có liên quan, các Ông (Bà) 

có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, QLCL.VươngTM. 

                       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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