^UBND HUYỆN

Lộc NINH

PHÒNG GIẢO DỤC VẢ ĐẢO TẠO
Số:
/PGDĐT
V/v: làm việc với Đoàn Sở GD&ĐT về các
nội xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lộc Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.
^

ThiỉcrtỊÌệạCồng^văn số 3870/SGDĐT-GDTrH ngày 07/12/2021202 Icủa
Sở GD&ĐT về'‘Việc (fê'/nghị bố trí lịch làm việc nội dung liên quan đến tiêu chí

1.Thòi gian làm việc: Buổi sáng bắt đầu vào lúc 7h30’ ngày 14/12/2021
2. Địa điểm: Hội trượng UBND huyện Lộc Ninh
3. Thành phần làm việc:

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo Sở, lãnh đạo và chuyên viên các
phòng chuyên môn/chức năng.
- Uy bân nhân dân huyện: Lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo và chuyên
viên phòng giáo dục và đào tạo, lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban có liên
quan trong công tác xây dựng trưòng đạt chuẩn; Hiệu trưỏĩig các trường MN, TH,
THCS, TH&THCS nằm trong lộ trình đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025.
4. Nội dung làm việc

- Rà soát việc đáp ứng các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia của các
trường nằm trong lộ trình đăng ký đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025.,
- Đánh giá tác động của việc sáp nhập trường học đối với công tác xây
dựng truờng đạt chuẩn.
- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn
nhằm đáp ứng theo các quy định về vị trí việc làm, trình độ đội ngũ, cơ sở vật
chất...

Việc quy hoạch, bố trí quỹ đất dành cho các trường học nhằm đáp ứng
quy định về diện tích đất đối với các cơ sở giáo dục công lập; thực trạng giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất của các cơ sở giáo dục.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường liên quan đến
dự làm việc với Đoàn của Sở GD&ĐT đầy đủ và chuẩn bị các nội dung ý kiến p h á t!
biểu với Đoàn./.
N ơ i nhận:
- Như trên ;
- L ư u: VT.
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