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V/v điều chỉnh chế độ thông tin, báo cáo
năm học 2022-2023

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN - GDTX các huyện/thành phố;
- Trường Phổ thông Hermann Gmeiner;
- Trường Năng khiếu Thể dục thể thao.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành hướng dẫn số
2459/SGD&ĐT-TTr ngày 21/9/2022 về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra đối
với Phòng GD&ĐT và hướng dẫn số 2460/SGD&ĐT-TTr ngày 21/9/2022 về
việc xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở
GD&ĐT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên các huyện,
thành phố, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, Trường Năng khiếu Thể dục
thể thao năm học 2022-2023, Sở GD&ĐT điều chỉnh chế độ thông tin báo cáo
trong 02 hướng dẫn với các mốc thời gian như sau:
- Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra Học kỳ 1 trước ngày 15/01/2023;
- Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra năm học trước ngày 30/5/2023.
- Báo cáo đột xuất khi có vấn đề phức tạp hoặc theo yêu cầu xử lý đơn
thư và các văn bản khác theo quy định về Thanh tra Sở GD&ĐT.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Giám đốc Sở (để báo cáo);
-Thanh tra Bộ GD&ĐT(để báo cáo);
-Thanh tra Tỉnh (để báo cáo);
-Các Phó GĐ(để theo dõi, chỉ đạo);
-Trưởng các Phòng Sở (để biết);
-Website Sở GD&ĐT;
-Lưu: VT, TTr;
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