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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Công văn số 3262/UBND-Ng ngày 11/4/2017 

 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Quy định số 65/QĐ/TW 

 ngày 03/2/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

 

Thực hiện văn bản số 3262/UBND-NC ngày 11/4/2017 của Ủy Ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 

của Ban chấp hành Trung ương Đảng.  

Căn cứ quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng và Thông tư số 

36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo 

dục quốc dân; căn cứ tình hình thực tiễn, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết 

quả thực hiện như sau: 

+ Tổng số văn bản phải công khai thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh 

trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 06 tháng đầu năm 2019: 06 văn bản. Các văn 

bản đều được công khai trên Website của UBND tỉnh Đồng Nai và trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

+ Lập danh mục các nội dung phải công khai thuộc trách nhiệm của 

UBND tỉnh trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 06 tháng đầu năm 2019 (đính 

kèm Báo cáo danh mục văn bản phải công khai). 

Trên đây văn bản thực hiện nội dung phải công khai theo quy định pháp 

luật PCTN 06 tháng đầu năm 2019của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai./. 

  
Nơi nhận: 

- - Văn phòng UBND tỉnh; 

- - Thanh tra tỉnh; 

- - Sở Thông tin và Truyền thông; 

- - Tổ CNTT Sở GD&ĐT; 

- - Ban Giám đốc; 

- - Lưu: VT, TTR. 

KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 
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