UBND TỈNH SƠN LA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 980/SGDĐT-ĐT&KTQLCLGD

Sơn La, ngày 22 tháng 5 năm 2019

V/v báo cáo kết quả công tác KĐCLGD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Người ký: Sở và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
Giáo dục và
Đào tạo
Email:
Kính gửi:
sgddt@sonla.g
- Phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố;
ov.vn
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thời gian ký:
22.05.2019
08:02:05
Thực hiện Công văn số 526 /QLCL-KĐCLGD ngày 17/5/2019
+07:00

Cục Quản
lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả công tác
KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành
phố, các đơn vị trường thuộc báo cáo số liệu thực hiện công tác kiểm định chất
lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo biểu mẫu gửi kèm
(bản mềm biểu mẫu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ngành). Lưu
ý: Các đơn vị chỉ báo cáo số liệu liên quan đến cấp học mình quản lý.
Báo cáo gửi các đơn vị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Đào
tạo và Khảo thí quản lý chất lượng giáo dục) trước ngày 05/6/2019, đồng thời
gửi bản mềm theo địa chỉ email luckhtcsonla@gmail.com.
Phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở tổ
chức thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu trên theo đúng thời gian quy định.
Mọi vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng ĐT-KTQLCLGD Sở GDĐT, điện
thoại: 02123854172, hoặc 0912891140 để được hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng TTĐT ngành ;
- Lưu: VT, ĐT-KT&QLCLGD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Nguyễn Duy Hoàng
Email:
hoangnd.sgddt@sonla.gov.vn
Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào
tạo, Tỉnh Sơn La
Chức vụ: Phó Giám đốc
Thời gian ký: 22.05.2019
08:03:02 +07:00

Nguyễn Duy Hoàng

