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Số: 3058/SGDĐT-NV1 Đồng Nai, ngày 30 tháng 9 năm 2019 

V/v Triển khai, thực hiện Thông tư số 

15/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 

của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Ban hành 

quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi 

Braille cho người khuyết tật 

 

             Kính gửi:  

                             - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

                             - Các trường có cấp trung học phổ thông; 

                             - Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai; 

                             - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai; 

                             - Các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; 

                             - Các đơn vị trực thuộc. 

        Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Ban hành quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi 

Braille cho người khuyết tật; 

        Sở Giáo dục và Đào tạo giao các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường có cấp 

trung học phổ thông, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai, Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục 

thường xuyên, các đơn vị trực thuộc (gọi chung là các đơn vị) triển khai, thực hiện 

các quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật ban hành kèm 

theo Thông tư số 15/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; chú trọng công tác phổ biến các quy định nói trên đến các cán bộ quản lý 

giáo dục, giáo viên, nhân viên, học sinh của đơn vị; các hoạt động giáo dục hòa 

nhập, giáo dục chuyên biệt đối với học sinh khuyết tật hoặc các hoạt động giáo dục 

khác liên quan đến chữ nổi Braille phải thực hiện theo đúng các quy định chuẩn 

quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật; kịp thời tham mưu những nội dung 

thuộc trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình triển khai, thực hiện 

nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng 

Nghiệp vụ 1) để giải quyết.  .   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo); 

- UBND tỉnh Đồng Nai (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Nghiệp vụ 2; 

- Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu: VT, Nghiệp vụ 1. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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