UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 622 /SGDĐT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 09 tháng 3 năm 2020

V/v báo cáo tình hình triển khai
thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP
năm 2019 của Chính phủ

Kính gửi:
- Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ Công văn số 843/VPUBND-KGVX ngày 02/03/2020 của Văn phòng
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang; Công văn số 303/BGDĐT-KHTC ngày
06/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Báo cáo tình hình triển
khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ1,
Nhằm đảm bảo có được số liệu đầy đủ, chính xác để báo cáo Bộ GDĐT, UBND
tỉnh về việc huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào
tạo năm 2019, yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo cụ thể như sau:
1. Nội dung báo cáo: Chi tiết theo đề cương đính kèm.
2. Các số liệu liên quan việc huy động: Theo Phụ lục đính kèm.
3. Báo cáo ký số hoặc scan và gửi email đến Sở GDĐT theo địa chỉ:
phongkhtc@angiang.edu.vn trƣớc ngày 13/3/2020.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị hoàn thiện báo cáo đúng thời gian nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KH-TC.

GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An Giang
Trần Thị Ngọc Diễm
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Nghị quyết về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn
2019 - 2025

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
35/NQ-CP NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ
CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ
Số:

/BC-.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
............, ngày

tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO
Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ
_________________________________

Thực hiện theo Công văn số ……/SGDĐT-KHTC ngày ……/3/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT), …………… báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết
35/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ cụ thể như sau:
1. Việc truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về huy động các
nguồn lực của xã hội đầu tƣ cho giáo dục và đào tạo
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. Tình hình tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến việc vận động các
nguồn lực đầu tƣ cho phát triển giáo dục tại đơn vị
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. Việc hoàn thiện chính sách nhằm đảm bảo khung pháp lý cho việc thực hiện
huy động nguồn lực xã hội đầu tƣ cho nguồn lực giáo dục tại địa phƣơng
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đƣợc giao tại Nghị quyết
số 35/NQ-CP: (Phòng GDĐT báo cáo)
4.1. Việc giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4.2. Số cơ sở, số trẻ giáo dục mầm non ngoài công lập/ Số cơ sở giáo dục mầm
non công lập
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4.3. Số cơ sở, số học sinh phổ thông ngoài công lập/ Số cơ sở, số học sinh phổ
thông ngoài công lập

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
5. Đánh giá việc huy động nguồn lực của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc
triển đầu tƣ cho giáo dục, đào tạo
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
6. Những khó khăn, thách thức chính trong tổ chức triển khai thực hiện; những
bài học kinh nghiệm đúc kết đƣợc qua thực tiễn triển khai trong thời gian qua
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
7. Đề xuất - Kiến nghị:
7.1. Trung ƣơng
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
7.2. Địa phƣơng
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Nơi nhận:
- Sở GDĐT (Phòng KHTC)
- Lưu: VT, …...

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

Phụ lục
TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÁC NGUỒN LỰC ĐẦU TƢ CHO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NĂM 2019
_________________________

Nội dung huy động

TT
1

Tiền mặt

2

Hiện vật 1

3

Hiện vật 2

Giá trị

Ghi chú

Ghi rõ tên hiện vật tổng giá trị theo từng loại hiện vật

…
…

Hình thức khác

NGƢỜI LẬP BÁO CÁO

Nêu rõ hình thức gì? Kinh phí quy ra VND

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

