
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐOÀN TÙNG

Số:        /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đoàn Tùng, ngày 08 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập đoàn kiểm tra các nhóm trẻ,

 các lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn xã Đoàn Tùng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐOÀN TÙNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính 
phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2018 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động trường mầm non tư thục;

Xét đề nghị của Công chức Văn hóa - Xã hội xã.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra các nhóm trẻ, các lớp mẫu giáo độc lập tư 
thục trên địa bàn xã Đoàn Tùng gồm các ông (bà) có tên sau:
01, Ông Nguyễn Công Dũng Phó Chủ tịch UBND xã Trưởng Đoàn;
02, Bà Phạm Thị Phượng Hiệu trưởng trường Mầm non Phó Đoàn;
03, Bà Đỗ Thị Nga Hiệu phó trường Mầm non Thành viên;
04, Ông Nguyễn Văn Nhiệm Trưởng Công an xã Thành viên;
05, Bà Trần Thị Lý Công chức Văn hóa - XH Thành viên;
06, Bà Vũ Thị Tám Trạm trưởng trạm y tế xã Thành viên;
07, Bà Đỗ Thị Duyên Chủ tịch Hội LHPN Thành viên;

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc 
lập tư thục theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết luận, đánh 
giá, đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác và kiến nghị những vấn đề có liên 
quan theo đúng qui định hiện hành. Đoàn kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm 
nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 4. Văn phòng HĐND-UBND xã, các ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Phòng GD&ĐT;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

      Nguyễn Anh Tuấn
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