
     UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:   

V/v rút kinh nghiệm và chấn chỉnh chế 

độ thông tin, báo cáo, lấy ý kiến, công 

tác tham mưu, đề xuất các chính sách 

…. của Ngành giáo dục 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng Cm, Nv thuộc Sở. 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh 

chế độ thông tin, báo cáo, góp ý khi được xin ý kiến trong các ơ quan Nhà nước.  

Hiện nay, chế độ thông tin, báo cáo, góp ý khi được xin ý kiến nhất là công tác 

tham mưu, đề xuất những quyết sách lớn về giáo dục có ảnh hưởng đến đời sống xã 

hội; công tác phối hợp giữa các ngành, …tại các đơn vị trong ngành Giáo dục chưa 

đảm bảo đúng thời gian, chất lượng chưa đảm bảo, dẫn đến công tác tham mưu, thực 

hiện các chỉ đạo, kết luận của Tỉnh còn chậm so với tiến độ, chưa đạt hiệu quả cao. 

Để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế về các nội dung nêu trên, Sở Giáo dục và 

Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, xem đây là một 

trong những tiêu chí để xét thi đua  trong đơn vị;  rút kinh nghiệm toàn đơn vị, chỉ 

đạo chấn chỉnh và nâng cao một bước chất lượng, tiến độ thông tin, báo cáo phục vụ 

kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Ngành giáo dục; bảo đảm hoàn thành tốt hơn 

nữa công tác tham mưu cho UBND tỉnh nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Như kính gửi;  

- PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở;  

- Lưu: VT, AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu   
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