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      124  / GDĐT-NV1 
V/v xin ý kiến đóng góp nội dung liên quan 

GDTX trong dự thảo Luật giáo dục sửa đổi 

 

            Đồn       n     14     n  01 năm 2019 

 

 

Kính gửi  

 

 

 

- Các trung tâm GDNN-GDTX; 

- Trung tâm GDTX tỉnh. 

 

Thực hiện văn bản s  121/BGDĐT-GDTX ngày 10/01/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về việc xin ý kiến đóng góp nội dung liên quan GDTX trong dự 

thảo Luật giáo dục sửa đổi (đín  kèm).  ở GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện một s  

công việc sau  

1. Các đơn vị phát phiếu xin ý kiến cho cán bộ quản lý, giáo viên và học viên 

(  eo P  ếu x n ý k ến  ử  kèm), ghi trực tiếp các nội dung vào phiếu xin ý kiến. S  

lượng  20 người/đơn vị. 

2. Các đơn vị tổng hợp ý kiến góp ý từ các phiếu xin ý kiến và gửi báo cáo 

nhanh về sở GDĐT qua địa chỉ email  phonggdtrh.sodongnai@moet.edu.vn trước 

ngày 16/01/2019. Nội dung báo cáo gồm  

- Tổng s  người tham gia lấy ý kiến góp ý (bao gồm s  cán bộ quản lý, giáo 

viên, học viên). 

- Tổng hợp ý kiến theo từng vấn đề ghi trên Phiếu xin ý kiến gồm  

+    người đồng ý. 

+    người có ý kiến cần sửa đổi và nội dung cần sửa đổi. 

3.  au khi gửi báo cáo nhanh qua email về  ở GDĐT (thông qua phòng Nghiệp 

vụ 1), các đơn vị tập hợp các phiếu xin ý kiến, đóng gói và gửi về  ở GDĐT, s  2, 

Nguyễn Văn Trị, Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

 Nhận được Công văn này,  ở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn 

vị liên hệ về  ở GDĐT (qua phòng Nghiệp vụ 1) để được hướng dẫn thêm./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;  
- Ban Giám đ c  ở;  

- Đăng cổng thông tin điện tử ngành; 
- Lưu VT, NV1. 
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