
       UBND TỈNH ĐỒNG NAI              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập  -  Tự do   -  Hạnh phúc 
      

    Số: 253 /SGDĐT-NV1                  Đồng Nai, ngày   24  tháng   01  năm  2019 

V/v kiểm tra công nhận trường tiểu học 

 đạt chuẩn “Xanh-Sạch-Đẹp” năm 2019 

 

Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với Giáo dục tiểu học về việc tăng 

cường xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp, Sở GD&ĐT đề nghị phòng GD&ĐT các 

huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (sau đây gọi chung là cấp huyện) xây 

dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra và tái kiểm tra công nhận các trường tiểu học đạt chuẩn 

trường học Xanh - Sạch - Đẹp cấp huyện năm 2019, báo cáo kết quả kiểm tra về Sở 

GD&ĐT chậm nhất vào ngày 28/3/2019. 

1. Hồ sơ gồm 

1.1. Danh sách các trường được Phòng GD&ĐT kiểm tra xếp loại tốt và đề nghị Sở 

kiểm tra công nhận trường “Xanh - Sạch - Đẹp” cấp tỉnh năm 2019 (Trong đó ghi rõ 

trường tái kiểm tra công nhận lần…/ trường đề nghị kiểm tra công nhận lần đầu); 

1.2. Phiếu chấm điểm “Xanh - Sạch - Đẹp” của các trường do phòng GD&ĐT 

kiểm tra, đánh giá; 

1.3. Danh sách đề cử 01 cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra cấp tỉnh năm 2019. 

Theo mẫu: STT/Họ và tên/Đơn vị (trường/phòng-huyện)/số ĐT/Email. 

Lưu ý: Mục 1.1 và 1.3 các Phòng GD&ĐT gửi file mền qua địa chỉ 

email:Minhgdthso@gmail.com 

2. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 16/4 đến ngày 19/4/2019 (Kế hoạch cụ thể sẽ 

thông báo sau). 

3. Thành phần Đoàn kiểm tra cấp tỉnh gồm: Cán bộ, chuyên viên các phòng 

thuộc Sở, cán bộ do phòng GD&ĐT chọn cử (theo Quyết định). 

Các cán bộ tham dự đoàn kiểm tra cấp tỉnh có mặt tại Sở GD&ĐT vào lúc 07  giờ 

45 phút, ngày 16/4/2019 để họp đoàn và tiến hành công tác kiểm tra ngay sau khi họp 

xong (công văn này thay giấy mời). 

Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu 

trên, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia đầy đủ trong suốt thời gian kiểm tra./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Các phòng: KH-TC, TCCB, VP; Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NV1. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Võ Ngọc Thạch 
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