UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 633 /QĐ-SGDĐT

Ninh Bình, ngày 22 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Đoàn kiểm tra công tác an toàn trường học; phòng, chống dịch
Covid-19 và công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non
đầu năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH
Căn cứ Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Ninh
Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình;
Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về
nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2021-2022;
Căn cứ Công văn số 1120/SGDĐT-GDMN ngày 10/9/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Ninh Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với
giáo dục mầm non;
Xét đề nghị của Trưởng phòng giáo dục mầm non,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác an toàn trường học; phòng, chống dịch
Covid-19 và công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non đầu năm học
2021-2022 trên địa bàn tỉnh (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ
sinh an toàn thực phẩm; công tác đảm bảo an toàn trường học theo Thông tư số
13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định
về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục
mầm non; việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện
Chương trình giáo dục mầm non đầu năm học 2021-2022.
Thời gian: Từ ngày 26/10/2021
Địa điểm: Tại các cơ sở giáo dục mầm non trong tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đoàn kiểm tra tự giải
thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Trưởng phòng giáo dục mầm non; thủ trưởng các đơn vị có liên quan và
các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4 (để thực hiện);
- Các Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, GDMN. L/5.

GIÁM ĐỐC

Phan Thành Công

DANH SÁCH
Đoàn kiểm tra công tác an toàn trường học; phòng, chống dịch Covid-19
và công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non
đầu năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-SGDĐT ngày
/10/2021 của Sở GDĐT)
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Trịnh Thị Bản
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Bùi Thị Thu Hương

Chuyên viên phòng
GDMN, Sở GDĐT

- Hoa Lư,
- Ninh Bình,
- Tam Điệp,
Thành viên - Yên Mô.
Tổ 1
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Phó Trưởng phòng
GDMN, Sở GDĐT

Tổ trưởng
Tổ 2
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Phan Thị Thu Hiển
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GDMN, Sở GDĐT
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Sở GDĐT
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Tổ trưởng
Tổ 1

- Nho Quan,
- Gia Viễn,
- Yên Khánh,
Thành viên - Kim Sơn.
Tổ 2

