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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 

        Đắk Nông, ngày       

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2  

cho Trường tiểu học Kim Đồng, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

  n c    ông t   7    8   -BGDĐ , ngày     8    8 của Bộ GDĐ  về 

việc Ban  àn  Quy địn  về kiểm địn  c ất l ợng giáo dục và công n ận đạt c uẩn 

quốc gia đối với tr ờng tiểu  ọc; 

  n c  Quyết địn  số  9 QĐ-UBND, ngày  5 t áng  3 n m    6 của Ủy ban 

n ân dân tỉn  Đ k Nông về việc quy địn  c  c n ng, n iệm vụ, quyền  ạn và cơ 

cấu tổ c  c của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉn  Đ k Nông; 

  eo đề ng ị của  r ởng đoàn đán  giá ngoài  r ờng tiểu  ọc Kim Đồng, xã 

Quảng K ê,  uyện Đắk Glong, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2 

cho Trường tiểu học Kim Đồng, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong. 

Thời hạn Chứng nhận là 05 năm kể từ ngày ký quyết định. 

Điều 2. Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, xã Quảng Khê, huyện Đắk 

Glong có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành để duy trì, giữ vững và nâng cao chất 

lượng đạt kiểm định trong những năm tiếp theo.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính, Trưởng phòng 

Giáo dục Trung học – Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng 

Trường tiểu học Kim Đồng và các Phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Website Sở;                                                                                  

- Phòng GDĐT huyện Đắk Glong; 

- Lưu: VT, GDTrH-QLCL, GDTHMN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC     

 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải  
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