UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 974 /SGDĐT-GDTH
Gia Lai, ngày 08 tháng 6 năm 2020
V/v thông báo kế hoạch kiể m tra thư viê ̣n
trường tiểu học đa ̣t danh hiê ̣u thư viê ̣n
trường học đa ̣t chuẩ n
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Phú Thiện, Chư Sê, Đak Đoa,
Krông Pa
Căn cứ Công văn số 1436/SGDĐT-GDTH ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 đối với Giáo
dục tiểu học; Căn cứ tờ trình của các đơn vị về việc Đề nghị kiểm tra công nhận thư viện
trường tiểu học đạt chuẩn, Sở Giáo du ̣c và Đào ta ̣o thông báo kế hoạch kiểm tra thư viện
trường học tại các đơn vị cụ thể như sau:
I. Thành phần Đoàn kiểm tra của Sở GDĐT gồm:
- Ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng Phòng GDTH, trưởng đoàn.
- Bà Trần Thị Tuyết Mai, Chuyên viên Phòng GDTH, thư kí.
- Ông Nguyễn Tiến Bình, Chuyên viên Phòng GDTH, thành viên.
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng đoàn phân công.
II. Nội dung kiểm tra:
+ Báo cáo quá trình xây dựng thư viện của nhà trường.
+ Kiểm tra 5 tiêu chuẩn theo Quyết định 01/2003 của Bộ GDĐT, Công văn
11185/BGDĐT-GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ GDĐT
+ Kiểm tra hiệu quả các hoạt động của thư viện.
+ Kiểm tra các loại hồ sơ theo quy định của thư viện.
III. Thời gian và địa điểm (theo lich
̣ cụ thể đính kèm):
Yêu cầ u Phòng Giáo dục và Đào ta ̣o các đơn vị có tên trên t hông báo kế hoạch cho
các trường biết để phối hợp với Đoàn kiểm tra của Sở hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTH.
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