
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 289/SGDĐT-MN&TH 

V/v đăng tải và góp ý các dự thảo 

văn bản trình UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị Quyết 

Quy định các chế độ chính sách của 

Ngành GDĐT trên địa bàn tỉnh  
 

Bình Thuận, ngày 13 tháng 02 năm 2023 

 

 

                          Kính gửi:  

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Thông tin tỉnh. 

 

 

Thực hiện Công văn số 1166/UBND-KGVXNV ngày 04/4/2019 của 

UBND tỉnh về việc xử lý một số chế độ chính sách về tài chính ngoài quy định 

trung ương của Ngành Giáo dục và Đào tạo; 

Sở Giáo dục và Đào tạo dự thảo các văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết 

quy định các chế độ chính sách của ngành trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh: 

Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận, bao gồm:  

- Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính 

sách hỗ trợ kinh phí dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận;  

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; 

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách; 

- Đề cương dự thảo Nghị quyết.  

(Đính kèm các dự thảo) 

Để có cơ sở tổng hợp, hoàn thiện các dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị: các cơ quan, địa phương, đơn vị tham gia góp ý 

các nội dung dự thảo nói trên và gửi ý kiến góp ý về Sở Giáo dục và Đào tạo 

trước ngày 03/3/2023. Quá thời hạn trên, cơ quan nào chưa gửi ý kiến góp ý 

xem như thống nhất với dự thảo. 

Đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh cho đăng tải toàn văn các dự thảo nêu 

trên, trên cổng thông tin điện tỉnh đến ngày 10/3/2023 để các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân góp ý kiến. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm 

phối hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                                            
- Như trên; 

- Giám đốc, các P.GĐ Sở;                                                                                           

- Lưu VT, MN&TH (H-02).                                                                                     

 
 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Đoàn Thái 



2 

 

 

 
 

 


		2023-02-13T10:39:18+0700
	Việt Nam
	Phan Đoàn Thái<thaipd@sgddt.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-02-13T14:20:07+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận<sgddt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




