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Kính gửi:  

 

 

 

- Các trường THPT; Các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng thuộc Sở. 

 

Ngày 04/5/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 705/TT-NV3 Về 

việc Triển khai Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Tố cáo (Có hiệu lực từ ngày 28/5/2019) tới các trường THPT, các đơn vị 

trực thuộc, các phòng thuộc Sở để phổ biến, triển khai, áp dụng thực hiện. 

Nội dung Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ 

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 nghiêm túc triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện 

lồng ghép trong báo cáo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                         KT.GIÁM ĐỐC 
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- Thanh tra tỉnh;  

- Ban Giám đốc;  

- Lưu: VT, TTR.             
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