
  UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH THANH HOÁ 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 
 

  Số:          /QĐ-UBND    Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2023 
 

  QUYẾT ĐỊNH 

    Về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học 

     Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2  
 

 

            CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ 

quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và 

công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 04/TTr-SGDĐT 

ngày 03/01/2023 (kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-SGDĐT ngày 27/12/2022 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận và cấp giấy chứng 

nhận cho Trường Tiểu học Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa đạt kiểm định 

chất lượng giáo dục Cấp độ 3). 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Quảng Đông, 

thành phố Thanh Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.  

Điều 2. Thời hạn công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia là 05 năm 

(60 tháng) kể từ ngày Quyết định công nhận có hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng 

các ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa và Hiệu 

trưởng Trường Tiểu học Quảng Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- PCVP UBND tỉnh Hoàng Văn Thi ; 

- Lưu: VT, VX.(hongtt) 

                      KT. CHỦ TỊCH 

                      PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

                       Đầu Thanh Tùng 
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