
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
Số: 841/UBND-GDĐT 

V/v chỉ đạo tổ chức Lễ đón bằng 

 công nhận Trường MN xã Đình Lập 

đạt chuẩn quốc gia năm 2019 

Đình Lập, ngày 07 tháng 8 năm 2019 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân xã Đình Lập; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND, ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Đình Lập Kế hoạch Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường 

học đạt chuẩn quốc gia năm 2019;  

Thực hiện Quyết định 1393/QĐ-UBND, ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 

2019. Để chuẩn bị cho công tác tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia 

đối với Trường Mầm non xã Đình Lập. Uỷ ban nhân dân huyện Đề nghị các cơ 

quan, đơn vị thưc hiện một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân xã Đình Lập chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục tổ 

chức Lễ đón bằng công nhận Trường Mầm non xã Đình Lập đạt chuẩn quốc gia. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn trường Mầm non xã Đình 

Lập tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, 

chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết để tổ chức buổi lễ. Giao 

Phòng Giáo dục lập dự toán trình Phòng Tài chính Kế hoạch thẩm định. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện 

cấp kinh phí tổ chức Lễ đón bằng công nhận Trường Mầm non xã Đình Lập đạt 

chuẩn quốc gia năm 2019. 

4. Thời gian tổ chức: Tổ chức Lễ đón bằng công nhận trường chuẩn 

quốc gia vào ngày 05/9/2019 (Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020). 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai theo nội dung 

văn bản yêu cầu trên./.  

 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- Lưu VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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