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QuyÕt ®Þnh
V/v thành lập Đoàn kiểm tra thư viện chuẩn Trường Tiểu học Hra số 1 và
Trường TH&THCS Đăk Trôi.
TRƯỞNG phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Căn cứ Quyết định số 225/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của Uỷ ban nhân
dân huyện Mang Yang quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
Căn cứ Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo 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 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm
định chất lượng giáo dục đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có
nhiều cấp học;
Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định thư viện chuẩn trường phổ thông;
Xét tờ Trình số 07/TTr-NTr ngày 12/6/2020 của Trường Tiểu học Hra số 1; Tờ
trình số 08/TTr-TH&THCS ngày 26/6/2020 của Trường TH&THCS Đăk Trôi về việc
đề nghị kiểm tra công nhận thư viện trường học đạt chuẩn năm học 2019-2020;
Theo đề nghị của chuyên viên phụ trách thư viện.
QuyÕt ®Þnh:
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra thư viện chuẩn trường phổ thông đối với
Trường Tiểu học Hra số 1, Trường TH&THCS Đăk Trôi, gồm các ông (bà) có tên
sau:
1. Ông: Nguyễn Vĩnh Hoàng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT - Trưởng đoàn.
2. Bà: Hoàng Thị Hương Lan, Chuyên viên, phụ trách thư viện - Thư ký.
3. Ông: Phạm Văn Trung, Chuyên viên phụ trách bậc tiểu học - Thành viên.
4. Ông: Nguyễn Văn Trung - Chuyên viên phụ trách bậc THCS - Thành viên.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra thực hiện đúng
theo các văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên.

2
Thời gian kiểm tra của Đoàn: 01 ngày, ngày 10/7/2020 (Buổi sáng làm việc từ 7
giờ 30 phút ;buổi chiều từ lúc 13 giờ 30 phút).
Buổi sáng: Trường TH&THCS Đăk Trôi.
Buổi chiều: Trường Tiểu học Hra số 1.
Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông, bà có tên tại Điều 1; Hiệu trưởng các Trường Tiểu học Hra số 1,
TH&THCS Đăk Trôi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như điều 3 (Thực hiện);
- UBND xã Đak Djrăng(Để biết);
- Lưu VT, CMMN.
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