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UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN ĐÔNG PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

 QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục, Xóa mù chữ 

trên địa bàn thị trấn Đông Phú năm 2022

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐÔNG PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ 
cập giáo dục, Xóa mù chữ;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, 
quy trình, thủ tục kiểm tra, công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, Xóa mù chữ; 

Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng 
hệ thống thông tin quản lý Phổ cập giáo dục, Xóa mù chữ;

Theo đề nghị của Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Đông Phú, trường Tiểu học 
Đông Phú và trường Trung học cơ sở Đông Phú,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn tự kiểm tra Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ 

cập giáo dục Tiểu học, Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn thị 
trấn Đông Phú năm 2022 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra) gồm các Ông (Bà) có chức danh sau:

1. Ông (Bà) - Phó chủ tịch UBND TT Đông Phú – Phụ trách VHXH - Trưởng 
đoàn;

2. Ông, Bà Hiệu trưởng các trường MG, TH, THCS Đông Phú - Phó trưởng 
đoàn;          

3. Ông (Bà) Phó Hiệu trưởng các trường MG, TH, THCS Đông Phú - Thành viên; 
4. Mời các thành viên Ban chỉ đạo PCGD, Xóa mù chữ của thị trấn Đông Phú 

tham gia đoàn kiểm tra.            
Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổ chức tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực 

hiện công tác Phổ cập giáo dục, Xóa mù chữ trên địa bàn thị trấn Đông Phú năm 2022. 
Giao Trưởng đoàn kiểm tra tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 
viên. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND thị 
trấn, Phòng GDĐT Quế Sơn và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
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Điều 3. Văn phòng - Thống kê thị trấn Đông Phú, Hiệu trưởng các trường 
Mẫu giáo, TH, THCS, các ban, ngành có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 
căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.                                                   

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.    

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 
#ChuKyLanhDao


		2022-09-13T15:21:20+0700
	Quảng Nam


		2022-09-14T07:31:14+0700
	Quảng Nam


		2022-09-14T07:31:22+0700
	Quảng Nam


		2022-09-14T07:31:23+0700
	Quảng Nam


		2022-09-14T07:31:23+0700
	Quảng Nam




