
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:    480 /SGDĐT-TTR 
       

V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 

Luật có liên quan đến quy hoạch và 

Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên 

quan đến quy hoạch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày  25  tháng 02 năm 2019 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các Trường THPT; Các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Ngày 19/02/2019, Sở Kê hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 

515/SKHĐT-THQH Về việc Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết có hiệu 

lực thi hành trong năm 2019. 

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

11 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên quan đến 

quy hoạch tới các trường THPT, các đơn vị trực thuộc, các phòng thuộc Sở (Kèm 

theo Danh mục các Luật được sửa đổi).  

Nội dung các Luật trên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Giáo 

dục và Đào tạo tại địa chỉ  http://sgddt.dongnai.gov.vn, mục Văn bản chỉ đạo, điều 

hành 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường THPT, các đơn vị trực thuộc, các 

phòng thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế phổ biến, tuyên 

truyền và áp dụng thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                          KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;         PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Ban Giám đốc;  

- Trang Thông tin điện tử của Sở GD&ĐT;  

- Lưu: VT, TTR.             
 

 

                                                                                          Đào Đức Trình   
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