UBND TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 897 /SGDĐT-VP

Hậu Giang, ngày 18 tháng 5 năm 2021

V/v thực hiện phiếu khảo sát sửa đổi,
bổ sung Nghị định 27/2015/NĐ-CP của
Chính phủ và thống kê theo biểu mẫu
Kính gửi:
- Các phòng thuộc Sở;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT.
Thực hiện công văn số 1984/BGDĐT-TĐKT ngày 17 tháng 5 năm 2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số
27/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện một số việc sau:
1. Thực hiện phiếu khảo sát, xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định số
27/20215/NĐ-CP (Đính kèm phiếu khảo sát)
- Phòng GD&ĐT chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc hoàn tất phiếu khảo sát, xin
ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2015/NĐ-CP. Tổng hợp các phiếu gửi về Sở
GD&ĐT.
- Các phòng thuộc Sở, các đơn vị thực thuộc thực hiện phiếu khảo sát, xin ý
kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2015/NĐ-CP gửi về Sở GD&ĐT.
2. Thống kê theo mẫu gửi kèm: gồm Biểu 1 và Biểu 2.
- Biểu 1: lưu ý ghi chính xác số lượng từng cấp Hội đồng. Riêng các đơn vị trực
thuộc Sở chỉ ghi cấp cơ sở.
- Biểu 2: thực hiện rà soát số lượng CBQL thiếu 2-3 năm trực tiếp giảng dạy
theo quy định NĐ 27/2015/NĐ-CP nhưng đủ các tiêu chuẩn khác bao gồm tiêu chuẩn
tập thể đến lần xét thứ 16 (dự kiến năm 2023)
3. Thời gian gửi phiếu khảo sát (bản giấy) và biểu thống kê (file) về Sở
GD&ĐT (đồng chí Trần Thị Minh Trang, Văn phòng Sở nhận, email:
trangttm@haugiang.edu.vn) hạn chót ngày 11/6/2021.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện đúng tinh thần công văn
này, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với đồng
chí Trần Thị Minh Trang, Văn phòng Sở GD&ĐT qua số di động: 0939622248 để
được hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lưu: VT, VP, p3.

Nguyễn Hoài Thúy Hằng

