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Thuận Châu, ngày 26 tháng 6 năm 2020

(KHẨN)
Kính gửi: Các trường học trực thuộc UBND huyện.
Căn cứ Công văn số 1120/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 25/6/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Sơn La về việc Thống kê số liệu hiện trạng cơ sở vật chất và thiết bị.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực
hiện nội dung sau:
1. Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung
học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (gửi kèm theo
Công văn này) thực hiện thống kê số liệu (theo Biểu mẫu 01, 02 đính kèm).
2. Biểu thống kê số liệu các trường gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo trước 16h
ngày 26/6/2020 qua chuyên môn các bậc học, cụ thể:
- Bậc mầm non: Đ/c Nguyễn Đức Thuận - Email: ducthuantc1982@gmail.com;
- Bậc Tiểu học: Đ/c Lò Văn Quỳnh - Email: loquynh983@gmail.com;
- Bậc THCS: Đ/c Trần Thị Hồng Phương - Email: tranhongphuongsl1979@gmail.com.
Lưu ý: Đối với các trường TH-THCS, bậc Tiểu học báo cáo về đồng chí Lò
Văn Quỳnh, bậc THCS báo cáo về đồng chí Trần Thị Hồng Phương.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường tổ chức triển khai,
thực hiện và báo cáo đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, T(03b)
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