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Ket Iun cua dong ehi Tran Quy Thai — Pho Chu tch UBND qun
•X
•Z
.A
Hoang Mai ti buoi
kiem diem tien dy cua Ban chi do xay dng
tnr&ng chuân Quôc gia qt4n Hoàng Mai nãm 2019.
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Ngày 14 tháng 3 näm 2019, &ng chI TrAn Qu' Thai - Phó Chü tjch
UBND q4n Hoàng Mai dã chü tn buôi hçp dé kiêm diem tiên dO cüa Ban chi
dao xây dmg trutng ehuân Quôc gia qi4n Hoàng Mai närn 2019, Tham dij cuOc
hop có: cac thãnh vién Ban chi dao xây drng tnthng chuân quôc gia nàm 2019,
Hiu trtr&ng các truàng dê xuât cong nhn lai, cOng nhn mOi ye cuân Quôe gia
nàm 2019.
Sau khi nghe cac don vj báo cáo ye tInh hInh xây dirng tn.thng chuân
QuOc gia qun Hoàng Mai närn 2019, kién cüa các thành viên Ban chi do,
Hiu tru&ng cac nhá trubng, dOng chI Trân Qu Thai - Phó C1iñ tich Quan chi
dao nhu sau:
1. Giao phông Giáo disc và Dào t4o:
- Co quan Thuông Irrc Ban chi dao - Phông Giáo ditc và Dào t?o qun tham
muti báo cáo Thithng trrc Qun Uy, UBND Qun các nt5i dung ci the nhir sau:
+ Phân cong thành viên Ban chi dao theo huóng tfrng don vj can cit vào
chite nàng nhim vi âê tham mini cho BCf) nhUng nOi dung trên lien quan den
chuyên mOn dang dam nhiem.
+ Báo cáo tong hçip rà soát ké hoach xây drng trix&ng chuân QuOc gia
näm 2019, 2020.
+ TOng hçxp tiên d vic xây dvng mxàng chuân quOc gia theo &ng tiêu chI.
+ Báo cáo khó khàn vuâng mae, kiên ngh, dê xuât, tham muu BCD dé
báo cáo Quân üy và UBND Quàn chi dao.
- TOng hçip trInh BCD bao cáo và xin ' kiên chi dao cüa Thu&ng ti-crc
Quân üy và UBND Q4n.
- Chü dQng m&i S& Giáo dye và Dào tao tu van, huOng dan ci the dôi vOl
eac truông cong nhn 1a1 va cOng nhn chuãn QuOc gia nArn 2019, 2020.
- Dv thào các van bàn cüa BCD trInh Tnthng ban k'fr ban hành nhu:
+ Phân công, giao nhim vy cho các thành viOn.
+ Xây dmg Ta trInh, Báo cáo.
+ Các van bàn chi dao.
+ Các van bàn giao nhim vy.
+ Các van bàn xin kiên Sâ Giáo due và Dào tao, Thuèng trrc Q4n üy,
UBND Quân.

- Chun bj eác ni5i dung ks' h9p cüa BCD dam bão 1 thángI1n d kim
dérn và rà soát cong viec xay dirng tri.thng dat chuân Quôc gia.
2. Các thânh viên Ban chi dao theo nhirn vi duct giao chü dØng tham
muu BCD ye các giãi pháp xây dçrng tnthng chuân Quôc gia dê d4t chi tiêu nàm
2019, 2020 trInh Qu.n Uy và UBND Qun.
3. Các tru&ng duct cong nhn 'aj và cong nhn dat chuân Quôc gia, rà
soát lai cac tiêu chi, xây dung các giái pháp và kiên nghj de xuât vó'i Qun dé
dam bão truäng dat chuân Quôc gia.
Thira 1nh Chü tjch UBND qun, Van phông HDND và UBND thông bao dê
các don vj biêt vâ to chüc thvc hin./.
Noinhan:
- Nhix trén;
- YE Qun üy - HDND Qun;
báo cáo
- B/c Chñ tich VBND Quân;
- B/c PCT TrAn Qu' Thai; (d theo dOi)
- Thành vién BCB XDTCQG;
- Dang cng thông tin dien tcç
- Luu: VT.
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