
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 

Số:            
 

V/v: báo cáo tình hình triển khai, kết quả 

thực hiện Kế hoạch số 489/KH-SGDĐT 

ngày 10/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo, thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 5 năm 2021 

 
Kính gửi: 

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

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT. 

 

Căn cứ vào Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh 

về ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2021. 

Thực hiện Kế hoạch số 489/KH-SGDĐT ngày 10/3/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 

04/3/2021 của UBND. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT báo cáo tình hình triển 

khai, kết quả thực hiện Kế hoạch số 489/KH-SGDĐT ngày 10/3/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo, 06 tháng đầu năm 2021 để Văn phòng Sở GDĐT tổng hợp, tham 

mưu Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh theo đúng thời gian và các nội dung quy 

định. Văn bản báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Sở GDĐT trước ngày 

31/5/2021. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

-  Lưu: VP, AnhBtv. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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