
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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V/v triển khai Quyết định số 477/QĐ-

TTCP ngày 28/9/2018 của Thanh tra 

Chính phủ về việc công bố Kết quả 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Thanh tra Chính phủ  

thời kỳ 2014-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Đồng Nai, ngày    22   tháng 7 năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Các trường THPT;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở. 
 

 Ngày 16/7/2019, Thanh tra tỉnh đã đã ban hành văn bản số 1200/TTR-

NV3 Về việc triển khai quyết định công bố kết quả rà soát hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.  

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Quyết định số 477/QĐ-TTCP ngày 

28/9/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố Kết quả hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính 

phủ thời kỳ 2014-2018 tới các trường THPT, các đơn vị trực thuộc, các phòng 

thuộc Sở áp dụng thực hiện. 

 Nội dung Quyết định số 477/QĐ-TTCP ngày 28/9/2018 của Thanh tra 

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./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT; 

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

- Lưu: VT, TTR. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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