UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1210 /SGDĐT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 08 tháng 5 năm 2020

V/v báo cáo số liệu giáo viên, nhân
viên cơ sở giáo dục ngoài công lập bị
ảnh hưởng do dịch Covid-19

Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường: Phổ thông Quốc tế GIS, iSCHOOL Long
Xuyên, THPT Chưởng Binh Lễ.
Thực hiện Công văn số 2089/UBND-KGVX ngày 06/5/2020 của Ủy ban nhân
dân (UBND) tỉnh An Giang về việc hỗ trợ giáo viên, nhân viên và trường học, cơ sở
giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng do dịch Covid-19;
Nhằm đảm bảo có được số liệu giáo viên, nhân viên thuộc các cơ sở giáo dục
ngoài công lập bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 để báo cáo UBND tỉnh và Công
đoàn ngành Giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các đơn
vị thực hiện báo cáo như sau:
1. Nội dung báo cáo:
- Các Phòng GDĐT chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách các cơ sở giáo dục
ngoài công lập thuộc cấp quản lý theo yêu cầu Phụ lục đính kèm Công văn (ngoại trừ
các đơn vị Phổ thông Quốc tế GIS, Ischool Long Xuyên THPT Chưởng Binh Lễ);
- Các trường phổ thông còn lại (Quốc tế GIS, Ischool Long Xuyên, THPT
Chưởng Binh Lễ): Chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách nhân sự do đơn vị trực tiếp
ký hợp đồng và quản lý theo yêu cầu Phụ lục đính kèm Công văn.
2. Hình thức và thời gian báo cáo:
- Các đơn vị hoàn thiện danh sách theo yêu cầu, gửi về Sở GDĐT file mềm
và file ký số (hoặc scan) qua hệ thống iOffice của tỉnh, đồng gửi email qua địa chỉ
phongkhtc@angiang.edu.vn.
- Thời gian báo cáo: Trước ngày 13/5/2020.
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: 0949 094049 - Đ/c Hiện) để được
hướng dẫn./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lưu: VT, KH-TC.
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