UBND TỈNH LONG AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1122 /QĐ-SGDĐT

Long An, ngày 17 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và
Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Giáo
dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành
phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND
tỉnh Long An về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An; Quyết định số 36/2018/QĐUBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Long An về việc sửa đổi Quyết định số
08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Long An về việc Ban hành
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục
và Đào tạo Long An;
Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công
nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;
Căn cứ vào kết quả của đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo Quyết định
số 670/QĐ-SGDĐT ngày 26/8/2020 của Sở GD&ĐT về việc thành lập các đoàn
đánh giá ngoài để kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng
giáo dục các cơ sở giáo dục năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Long An.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận Trường Tiểu học Tân Tập 1, xã Tân Tập, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2.
Thời hạn công nhận là 05 năm kể từ ngày ký Quyết định.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
1112/QĐ-SGDĐT ngày 16/12/2020 của Sở GD&ĐT về việc công nhận trường
tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

Điều 3. Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các phòng Sở: TC-CT, TT; HC-QT;
GDMN-GDTH; KT&QLCLGD; Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cần Giuộc và Hiệu
trưởng Trường Tiểu học Tân Tập 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- GĐ, các Phó GĐ Sở;
- Lưu: VT, KT&QLCLGD.
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