UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1200 /SGDĐT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 07 tháng 5 năm 2020

V/v báo cáo thực hiện Nghị định số
86/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Kính gửi:
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Trường Đại học An Giang;
- Trường Cao Đẳng nghề An Giang;
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT, THCS và THPT;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ Công văn số 1447/BGDĐT-KHTC ngày 27/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (Công văn số 1147);
Thực hiện theo Công văn số 2067/VPUBND-KGVX ngày 05/5/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang, về việc báo cáo thực hiện Nghị định số 86/NĐ-CP của Chính phủ
(Công văn số 2067),
Để có cơ sở tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP cho
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện báo cáo theo yêu cầu sau:
1. Nội dung báo cáo:
a) Thực hiện theo Mẫu Đề cương khảo sát đính kèm Công văn số 1147.
b) Phần số liệu:
- Đối với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trường Đại học An Giang, Trường
Cao đẳng nghề An Giang: Báo cáo Phụ lục số 01, 02;
- Đối với các đơn vị còn lại1: Báo cáo theo Phụ lục số 02, 03, 04 và 05.
2. Hình thức và thời gian báo cáo:
- Các đơn vị hoàn thiện nội dung báo cáo theo các yêu cầu 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: Trước ngày 09/5/2020.
Do thời gian có hạn, 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: 02963.857796 - Cô Hoàng) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, KHTC.
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Trường THPT, THCS và THPT; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT và các Phòng GDĐT

