UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO
DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________________________________

Số: 1124 /SGDĐT-KHTC

An Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2020

V/v báo cáo tình hình thực hiện chính
sách khuyến khích xã hội hóa trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2008 - 2019

Kính gửi: Trưởng Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố
Căn cứ Công văn số 1185/BGDĐT-KHTC ngày 07/4/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội
hóa năm 2019;
Thực hiện theo Công văn số 962 /STC-HCSN ngày 20/4/2020 của Sở Tài chính
về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn
tỉnh giai đoạn 2008 – 2019,
Nhằm đảm bảo có được số liệu đầy đủ, chính xác tình hình thực hiện chính
sách khuyến khích xã hội của ngành để tổng hợp báo Bộ GDĐT, Ủy ban nhân dân
tỉnh và Sở Tài chính, Sở GDĐT 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: Theo các Biểu 01, 02, 03 đính kèm.
3. Hình thức và thời gian báo cáo:
- Các đơn vị hoàn thiện nội dung báo cáo theo các biểu mẫu trên, gửi về Sở GDĐT
file mềm và file ký số (hoặc scan) qua địa chỉ email: phongkhtc@angiang.edu.vn;
- Thời gian báo cáo: Trƣớc ngày 26/4/2020.
Rất mong các đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc liên hệ Sở GDĐT (Phòng kế hoạch
– Tài chính, điện thoại: 02963.854451- Đ/c Giang) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- 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

Đề cƣơng nội dung báo cáo về tình hình thực hiện
chính sách khuyến khích XHH lĩnh vực giáo dục và đào tạo
(Kèm theo công văn số 1124/SGDĐT-KHTC ngày 27/4/2020 của Sở GDĐT)
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 4 năm 2020

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện chính sách khuyến khích XHH lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Giai đoạn 2008 - 2019
_________________________________

Thực hiện theo Công văn số ……/SGDĐT-KHTC ngày ……/4/2020 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. Về ban hành các chính sách khuyến khích XHH của ngành/địa phƣơng giai
đoạn 2008 đến nay:
Thống kê các văn bản đã được ban hành đến năm 2019 (từ khi Nghị định 69 có hiệu
lực thi hành) (Liệt kê theo các nhóm vấn đề: Quy hoạch, kế hoạch mạng lưới phát triển các
cơ sở hoạt động trong lĩnh vực quản lý; tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực
hiện XHH)
2. Kết quả thực hiện các chính sách khuyến khích XHH của ngành/địa phƣơng:
2.1. Số lượng các dự án đầu tư vào lĩnh vực khuyến khích XHH được thành lập, cấp
giấy phép hoạt động giai đoạn 2008-2018 và năm 2019 theo các nội dung: (i) loại dự án
(thành lập mới cơ sở XHH ngoài công lập; cơ sở XHH có vốn đầu tư nước ngoài; hoạt động
liên doanh liên kết của đơn vị sự nghiệp công lập), (ii) quy mô hoạt động, số vốn thực hiện
2.2. Tổng số kinh phí ngân sách nhà nước đã bố trí để triển khai thực hiện nhiệm vụ
giải phóng mặt bằng trước khi giao đất, cho thuê đất theo quy hoạch cho các dự án đầu tư
trong lĩnh vực khuyến khích XHH giai đoạn 2008-2018 và năm 2019 (nếu có)
(Báo cáo số liệu theo Phụ lục đính kèm).
3. Các tồn tại, vƣớng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và nguyên nhân
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

4. Giải pháp thúc đẩy khuyến khích XHH các lĩnh vực sự nghiệp công giai
đoạn 2021-2025 và 2030:
- Về hoàn thiện cơ chế chính sách
.................................................................................................................................................

- Về tổ chức thực hiện
.................................................................................................................................................
Nơi nhận:
- Sở GDĐT (Phòng KHTC)
- Lưu: VT, …...

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

