
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
–––––––––––––––– 

Số:  2741  /SGDĐT-VP 

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 

2558/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2019 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

   Đồng Nai, ngày   30  tháng   8  năm 2019 
 

       
Kính gửi:  

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường trung học phổ thông, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 

và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Căn cứ Quyết định số 2558/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của các đơn vị thuộc Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện các yêu cầu như sau: 

1. Rà soát, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đã được triển khai tại Quyết 

định số 68/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế 

hoạch nhiệm vụ năm 2019 của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 

2990/KH-UBND ngày 20/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bổ sung các giải pháp 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm 2019; Kế hoạch số 

843/KH-SGDĐT ngày 26/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) bổ sung giải pháp 

thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm 2019. 

2. Tổ chức quán triệt, bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại Quyết định số 2558/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2019 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của các 

đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (gửi kèm văn bản này). 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép vào báo cáo 

định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm gửi về Sở GD&ĐT (thông qua Văn 

phòng Sở) trước ngày 10 hàng tháng. Giao Văn phòng Sở GD&ĐT tham mưu tổng hợp 

báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 hàng tháng. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ 

chức triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Sở GD&ĐT về nhiệm vụ năm 2019./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Lệ Giang 
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