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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 15 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Đoàn kiểm tra dạy học tiếng
Jrai, Bahnar trong các trường tiểu học năm học 2019-2020
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn, cơ
cấ u tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Công văn số 1487/SGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2019 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2019-2020;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên
nghiệp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra dạy tiếng dân tộc Jrai, Bahnar như một bộ
môn trong các trường tiểu học (gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo).
Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác quản lý và tổ chức dạy
học tiếng Jrai, Bahnar trong các trường tiểu học tại 07 Phòng GDĐT: Pleiku, An
Khê, Phú Thiện, Chư Prông, Đak Đoa, Krông Pa và Chư Pah;
Thời gian và địa điểm kiểm tra: (Theo lịch cụ thể đính kèm).
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng đoàn phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, thủ trưởng các đơn vị có liên
quan và ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Phòng GDTX&GDCN.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Long

Sở Giáo dục và
Đào tạo
Tỉnh Gia Lai
15.05.2020
10:50:20
+07:00

