UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 387/QĐ-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng06 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Đoàn đánh giá ngoài các trường mầm non Thanh Bình
và mầm non Sao Mai-huyện Xuyên Mộc

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 19/2018/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 mầm non;
Căn cứ Quyết định số 3687/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và đào
tạo thành lập đoàn đánh giá ngoài đối với các trường học để xác định mức đạt được
tiêu chuẩn đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu;
Căn cứ Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm
non;
Xét tờ trình số 106/TTr-PGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2022 của phòng Giáo dục
và Đào tạo huyện Xuyên Mộc về việc đăng ký đánh giá ngoài để được công nhận đạt
kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm
non Thanh Bình và mầm non Sao Mai;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn đánh giá ngoài các trường mầm non Thanh Bình và mầm
non Sao Mai – huyện Xuyên Mộc gồm các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm.
Điều 2. Đoàn đánh giá ngoài có nhiệm vụ khảo sát đánh giá theo tiêu chuẩn ban
hành kèm theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ
GDĐT và tư vấn khuyến nghị các biện pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng

giáo dục nhà trường; đề nghị công nhận cấp độ đạt được về kiểm định chất lượng giáo
dục và chuẩn quốc gia.
- Thời gian làm việc: Từ ngày 22/6/2022 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
(Đoàn đánh giá ngoài xây dựng kế hoạch làm việc và trình Sở Giáo dục - Đào tạo
phê duyệt)
Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở, Trưởng phòng
GDĐT các huyện (thị xã, thành phố), Hiệu trưởng trường mầm non Thanh Bình, Hiệu
trưởng trường mầm non Sao Mai và các ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;

- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, QLCL,Vanttt.

Trần Thị Ngọc Châu

DANH SÁCH
Đoàn đánh giá ngoài các trường mầm non Thanh Bình và mầm non Sao Mai- huyện
Xuyên Mộc để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia
(Đính kèm Quyết định số:
/QĐ-SGDĐT, ngày /6/2022 của Sở GD-ĐT)

Trưởng đoàn: Bà Hà Thị Thanh Thuận – Trưởng phòng GDMN-TH, Sở GDĐT;
Thư ký đoàn gồm:
1. Bà Nguyễn Thị Hà – Phó TP GDMN-TH, Sở GDĐT;
2. Bà Trần Thị Thanh Vân - Chuyên viên phòng QLCL, Sở GDĐT;
Thành viên:
1. Bà Phạm Thị Hồng – chuyên viên phòng GDMN-TH, Sở GDĐT;
2. Bà Phạm Thị Thúy – Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sen, huyện Xuyên Mộc;
3. Bà Mai Thị Thùy Trân – Hiệu trưởng trường mầm non Sen Hồng – huyện Châu
Đức;
4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Hiệu trưởng trường mầm non Long Xuyên, Tp. Bà
Rịa;
5. Bà Bùi Thị Hiếu – Hiệu trưởng trường mầm non Lê-ki-ma, huyện Đất Đỏ;
Danh sách gồm có 08 thành viên./.

