UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2020

V/v cung cấp thông tin thống kê phục
vụ công tác xây dựng dự toán ngân
sách nhà nước hàng năm

Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THCS và THPT; trường THPT;
- Hiệu trưởng trường Trẻ em Khuyết tật An Giang.
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài
chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định
163/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định
chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước;
Thực hiện theo Công văn số 1107/STC- NS ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Sở
Tài chính tỉnh An Giang về việc cung cấp thông tin thống kê phục vụ công tác xây
dựng dự toán ngân sách tỉnh hàng năm,
Nhằm đảm bảo có được số liệu đầy đủ, chính xác để cung cấp cho Sở Tài chính,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các công
việc sau:
1. Từng đơn vị theo phân cấp quản lý, tổng hợp theo Mẫu tổng hợp đính kèm
Công văn. Cần thể hiện đầy đủ thông tin kết quả thực hiện giai đoạn 2016 – 2020 và dự
kiến kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025.
2. Hình thức và thời gian báo cáo:
- Các đơn vị hoàn thiện báo cáo 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 17/5/2020.
Do thời gian có hạn, rất mong các đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nội
dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc liên hệ Sở GDĐT (Phòng
kế hoạch – Tài chính, điện thoại: 0919 503411 – Cô Tuyền) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KH-TC.
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