
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ NGUYÊN GIÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND Nguyên Giáp, ngày       tháng      năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở trông giữ trẻ tư nhân

trên địa bàn xã Nguyên Giáp

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGUYÊN GIÁP

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sử đổi một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày  22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định điều kiện đầu tư hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục; Nghị định số 
135/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị 
định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Thủ tướng chính phủ quy định điều kiện 
đầu tư hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục; Thông tư số 06/VBHN-BGDĐT ngày 
18/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức 
và hoạt động trường Mầm non tư thục và Thông số 13/TT-2018/TT-BGDĐT ngày 
30/5/2018 sửa đổi bổ sung Điều 14 của quy chế tổ chức và họat động trường Mầm 
non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của hiệu trưởng trường Mần non Nguyên Giáp tại tờ trình số 
23//TTr-TMN ngày 30/9/2021 về việc đề nghị kiểm tra hoạt động nhóm trẻ tư thục 
trên địa bàn xã Nguyên Giáp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở trông giữ trẻ tư nhân trên địa bàn xã 
Nguyên Giáp, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND xã - Trưởng đoàn;
2. Bà Phạm Thị Huyên, Hiệu trưởng trường MN Nguyên Giáp - Phó đoàn;
3. Ông Đoàn Đức Chính, Trưởng Công an xã - Thành Viên;
4. Ông Phạm Đức Ca, Công chức Văn hóa - Xã hội xã - Thành viên;
5. Bà Đinh Thị Nà, Phó HT trường Mầm non Nguyên Giáp - Thành viên.

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá công tác trông giữ trẻ, 
các điều kiện đảm bảo trông giữ trẻ ngoài công lập theo đúng quy định hiện hành của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

* Thời gian kiểm tra: vào ngày 22/11/2021.
* Địa điểm kiểm tra: Các cơ sở trông giữ trẻ ngoài công lập trong toàn xã.



Kết thúc kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo 
Chủ tịch UBND xã kết quả kiểm tra theo quy định.

Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ  
Quyết định thi hành./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy, TT HĐND xã
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Như điều 3;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Bùi Viết Tuấn
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