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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập đoàn kiểm tra trường mầm non Sao Sáng,
huyện Châu Đức đạt chuẩn quốc gia
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
UBND tỉnh về việc Quy định 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 Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu về việc kiện toàn đoàn kiểm tra, thẩm định trường mầm non đạt
chuẩn Quốc gia;
Căn cứ tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 26/9/2018 của Ủy ban nhân dân
huyện Châu Đức về việc đề nghị thành lập đoàn thẩm định kết quả công nhận
Trường mầm non Sao Sáng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục mầm non,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định trường mầm non đạt chuẩn
quốc gia gồm các ông bà có tên sau:
1. Bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc, Sở GDĐT - Trưởng đoàn;
2. Bà Hà Thị Thanh Thuận, Trưởng phòng GDMN, Sở GDĐT - Phó Trưởng đoàn;
3. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó trưởng phòng GDMN, Sở GDĐT - Thư ký;
4. Bà Phạm Thị Hồng, chuyên viên phòng GDMN, Sở GDĐT - Thành viên;
5. Bà Đào Thị Yến, Hiệu trưởng, trường mầm non 30/4, thành phố Vũng
Tàu - Thành viên;
6. Bà Khúc Thị Yến, Hiệu trưởng, trường mầm non 20/10, thành phố Vũng
Tàu - Thành viên;
7. Bà Huỳnh Thị Hảo, Hiệu trưởng, trường mầm non Phước Thạnh, huyện
Đất Đỏ - Thành viên;
Điều 2. Đoàn kiểm tra, thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia có
nhiệm vụ:
- Tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của Uỷ ban nhân dân
huyện Châu Đức theo Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/2/2014 của Bộ

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn
quốc gia, gồm các nội dung sau:
+ Nghe báo cáo quá trình phấn đấu đạt các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn
Quốc gia mức độ 1;
+ Kiểm tra, thẩm định các tiêu chuẩn theo quy chế;
+ Kiểm tra hồ sơ sổ sách;
+ Khảo sát cơ sở vật chất, thiết bị của trường;
+ Dự giờ đánh giá chất lượng hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ;
+ Lập biên bản kiểm tra, đánh giá và kết luận.
- Căn cứ kết quả thẩm định, xét mức độ đạt chuẩn, hoàn thiện hồ sơ kiểm
tra, đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định và cấp Bằng công nhận
trường đạt chuẩn quốc gia theo mức độ đã thẩm định;
- Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo trong
quan hệ công việc liên quan đến hoạt động kiểm tra, đánh giá, thẩm định trường
mầm non đạt chuẩn quốc gia;
- Thời gian: Bắt đầu từ 08h00, ngày 05/10/2018 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3: Chánh Văn phòng, trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở, UBND
huyện Châu Đức, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức, UBND xã Xà
Bang, trường mầm non Sao Sáng và các ông bà có tên ở điều 1 có trách nhiệm
thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDMN, HàNT.
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