
 
 

UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 636/SGDĐT-GDTH 
 

    

 Quảng Ninh, ngày 17 tháng 3 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư 

ban hành Quy định chuẩn quốc gia về  

ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật 

 

 

    

Kính gửi:  

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ 

khuyết tật: Minh Tâm, Tâm An, Hoa Sao, Hướng Dương. 

 

 Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 778/BGDĐT-GDTH 

ngày 12/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến góp ý đối với Dự 

thảo Thông tư ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu cho 

người khuyết tật;  

 Để Thông tư triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn, Sở Giáo dục và 

Đào tạo đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị thuộc Sở, các Trung 

tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh nghiên 

cứu, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Thông tư (gửi kèm). Các nội 

dung góp ý cần nêu rõ lý do đề nghị điều chỉnh/bổ sung; gửi văn bản góp ý về 

Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/3/2020 và gửi bản mềm qua địa chỉ 

email: phonggdth.soquangninh@moet.edu.vn.  

Nhận được công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đơn vị triển khai, 

thực hiện. Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Huyền, Chuyên viên,  Phòng Giáo 

dục Tiểu học; số điện thoại: 0356800736./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, GDTH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuế 
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