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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-SGDĐT 

 
Cà Mau, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

 

 

BÁO CÁO  

Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết  

Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động  

giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
 

 

Thực hiện Công văn số 2389/UBND-KGVX ngày 27/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết Quy định về mức thu các khoản thu 

dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục 

công lập trên địa bàn tỉnh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu các 

khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở 

giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Để đảm bảo tính pháp lý và tính khả 

thi của Nghị quyết theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản đề 

nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý 02 dự thảo nêu trên. 

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được ý kiến của 79 đơn vị có góp 

ý cho văn bản dự thảo và báo cáo tóm tắt, trình bày ý kiến tiếp thu, điều chỉnh cụ 

thể như sau: 

TT Đơn vị 
Số, ký hiệu văn 

bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

01 
Sở Tư 

pháp 

898/STP-

XDKT&TDTHPL 

ngày 12/5/2022 

1. Đề nghị rà soát lại vấn 

đề này, để tham mưu xây 

dựng nội dung quy định 

của văn bản cho phù hợp. 

Vì, theo các văn bản tham 

mưu đề xuất của Sở Giáo 

dục và Đào tạo, cũng như 

chỉ đạo của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cà 

Mau tại Công văn số 

2389/UBND-KGVX ngày 

27 tháng 4 năm 2022 thì 

nội dung cần tham mưu 

xây dựng là “Quy định 

mức thu các khoản thu 

- Các nội dung chi 

phục vụ cho hoạt động 

bán trú cũng là hoạt 

động phục vụ, hỗ trợ 

cho hoạt động giáo dục 

trong trường học. Khi 

xây dựng Nghị quyết 

số 09/2020/NQHĐND 

ngày 09/10/2020, Nghị 

định 24/2021/NĐ-CP 

ngày 23/3/2021 của 

Chính phủ chưa ban 

hành. Do đó, một số 

nội dung, định mức chi 

cho hoạt động bán trú 
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu văn 

bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 

hoạt động giáo dục ngoài 

học phí” nhưng cơ quan 

chủ trì soạn thảo lại tham 

mưu xây dựng nội dung 

quy định rộng hơn, bao 

gồm hai nhóm nội dung là 

“Quy định mức thu các 

khoản thu dịch vụ phục 

vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 

dục ngoài học phí” và 

“dịch vụ sự nghiệp công 

không sử dụng ngân sách 

nhà nước”. (lưu ý: nội 

dung quy định về “dịch 

vụ sự nghiệp công không 

sửdụng ngân sách nhà 

nước” đã được ban hành 

theo Nghị quyết số 

09/2020/NQHĐND ngày 

09 tháng 10 năm 2020, 

nhưng lại đưa vào nội 

dung quy định này). 

 

2. Đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo nghiên cứu, 

hoàn chỉnh lại nội dung 

quy định về “mức thu các 

khoản thu dịch vụ phục 

vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 

dục ngoài học phí” cho 

phù hợp. Nội dung quy 

định cần được tham mưu 

xây dựng cụ thể, rõ ràng 

cho “từng nội dung thu, 

mức thu”. Bảo đảm “các 

khoản thu” đáp ứng nhu 

cầu người học của cơ sở 

giáo dục, phù hợp với 

điều kiện thực tế của địa 

phương. 

không thể hiện hết 

trong Nghị quyết số 

09/2020/NQHĐND 

ngày 09/10/2020. 

Do đó, để đảm bảo, đầy 

đủ, thống nhất, không 

gây khó khăn cho việc 

tổ chức thực hiện tại 

các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn tỉnh, Sở GDĐT 

bổ sung những nội 

dung chi của Nghị 

quyết số 

09/2020/NQHĐND 

ngày 09/10/2020 vào 

dự thảo Nghị quyết 

“Quy định mức thu các 

khoản thu dịch vụ phục 

vụ, hỗ trợ hoạtđộng 

giáo dục ngoài học 

phí” và bãi bỏ Nghị 

quyết số 

09/2020/NQHĐND 

ngày 09/10/2020. 

- Để các nội dung, định 

mức chi đảm bảo đầy 

đủ, phù hợp, sát với 

thực tế của các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn 

tỉnh, Sở GDĐT đã ban 

hành Công văn số 

1151/SGDĐT-KHTC 

ngày 28/4/2022 về việc 

góp ý kiến dự thảo 

Nghị quyết Quy định 

mức thu các khoản thu 

dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 

hoạt động giáo dục 

ngoài học phí của các 

cơ sở giáo dục công lập 

trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau. Trên cơ sở đề 

xuất nội dung, định 

mức chi của các cơ sở 

giáo dục, Sở GDĐT đã 
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu văn 

bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

tổng hợp, điều chỉnh và 

hoàn thiện dự thảo 

Nghị quyết theo quy 

định. 

02 
Sở Tài 

chính 

1551/STC-HCSN  

ngày 16/5/2022 

1. Về thẩm quyền ban 

hành giá dịch vụ hỗ trợ 

hoạt động giáo dục 

- Tại khoản 3, Điều 7 

Nghị định số 

24/2021/NĐ-CP ngày 

23/3/2021 của Chính phủ 

quy định như sau:“Mức 

thu các khoản thu dịch vụ 

phục vụ, hỗ trợ hoạt động 

giáo dục ngoài học phí 

đáp ứng nhu cầu người 

học của cơ sở giáo dục 

được thực hiện theo nghị 

quyết của Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh trên cơ sở 

đề nghị của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phù hợp với 

điều kiện thực tế của địa 

phương”. 

- Tại điểm b, khoản 2, 

Điều 6 Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ 

quy định như sau:“2. Đơn 

vị sự nghiệp công được 

tự chủ sử dụng tài sản và 

các nguồn lực ở đơn vị để 

cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công không sử 

dụng ngân sách nhà 

nước, phù hợp với lĩnh 

vực chuyên môn được cấp 

có thẩm quyền giao theo 

nguyên tắc: 

b) Được quyết định giá 

dịch vụ bảo đảm bù đắp 

chi phí và có tích lũy hợp 

lý; trường hợp dịch vụ 

thuộc danh mục hàng 

hóa, dịch vụ do Nhà nước 

  

 

 

 

 

 

Ngày 18 tháng 5 năm 

2022, Sở Giáo dục Và 

Đào tạo có Công văn 

số 1374/SGDĐT 

MNPT gửi Sở Tư pháp 

xin ý kiến về thẩm 

quyền ban hành giá 

dịch vụ hỗ trợ hoạt 

động giáo dục. 

Ngày 31/5/2022, Sở Tư 

pháp có Công văn số 

1056/STP-XDKT-

TDTHPL. Trong đó, 

“Về thẩm quyền banh 

hành: thuộc thẩm 

quyền ban hành của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh. Vì, theo điểm b 

khoản 6 Điều 99 Luật 

Giáo dục năm 2019 

cũng như quy định tại 

khoản 3 Điều 7 và 

khoản 2, Điều 18 nghị 

định số 24/2021/NĐ-

CP đều giao HĐND 

tỉnh quy định mức thu 

các khoản thu dịch vụ 

phục vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục ngoài 

học phí”   
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu văn 

bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

định giá thì thực hiện theo 

mức giá cụ thể, khung giá 

do cơ quan có thẩm quyền 

quy định. Tức là quy định 

Đơn vị sự nghiệp công 

ban hành mức thu. 

Như vậy, tại 02 văn bản 

quy phạm pháp luật nêu 

trên có mâu thuẫn về 

thẩm quyền ban hành giá 

dịch vụ. Để đảm bảo việc 

thực hiện theo đúng quy 

định pháp luật, Sở Tài 

chính đề nghị đơn vị chủ 

trì soạn thảo xin ý kiến Sở 

Tư pháp đối với nội dung 

này. 

2. Về xây dựng Phương 

án giá dịch vụ hỗ trợ 

hoạt động giáo dục 
Tại dự thảo Nghị quyết, 

đơn vị chủ trì soạn thảo 

chưa xây dựng Phương án 

giá. Do đó, để có căn cứ 

quyết định giá phải xây 

dựng Phương án giá, Sở 

Tài chính góp ý đơn vị 

thực hiện cụ thể như sau: 

- Về trình tự xây dựng 

Phương án giá: Thực hiện 

theo quy định tại điểm a, 

khoản 2, Điều 8 Quyết 

định số 17/2019/QĐ-

UBND ngày 06/5/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh: 

“ a) Cơ quan, đơn vị 

được phân công xây dựng 

phương án giá tại khoản 

1 Điều này có trách 

nhiệm lập Hồ sơ phương 

án giá theo Phụ lục số 2a 

ban hành kèm theo Thông 

tư số 56/2014/TT-BTC 

ngày 28 tháng 4 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục thu các 

khoản thu dịch vụ phục 

vụ, hỗ trợ hoạt động 
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu văn 

bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

Tài chính (Phụ lục này 

được bổ sung tại khoản 7, 

Điều 2 Thông tư số 

233/2016/TT-BTC ngày 

11 tháng 11 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính) hoặc theo quy định 

của pháp luật chuyên 

ngành; tổ chức lấy ý kiến 

các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan; 

tổng hợp, hoàn chỉnh 

phương án giá gửi lấy ý 

kiến thẩm định bằng văn 

bản của Sở Tài chính 

trước khi trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành 

quyết định”. 

- Về các mức chi xây 

dựng Phương án giá: 

Thực hiện theo quy định 

tại khoản 3, Điều 6 Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP 

ngày 21/6/2021 của 

Chính phủ: “3. Đơn vị sự 

nghiệp công được tự chủ 

quyết định các khoản chi 

để cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công đảm bảo tính 

hợp lý, hợp lệ và phải quy 

định trong quy chế chi 

tiêu nội bộ; phải tổ chức 

công tác kế toán theo 

đúng quy định của pháp 

luật về kế toán; mở sổ 

sách kế toán, sử dụng, 

quản lý chứng từ, tổ chức 

hạch toán, theo dõi riêng 

đảm bảo ghi nhận đầy đủ, 

chính xác doanh thu và 

phân bổ đầy đủ, chính xác 

chi phí đối với từng hoạt 

động; phải đăng ký, kê 

khai, nộp đủ thuế và các 

khoản thu ngân sách khác 

(nếu có) theo quy định 

giáo dục trong dự thảo 

Nghị quyết Sở Giáo 

dục và Đào tạo đang 

tham mưu không thuộc 

phạm vi điều chỉnh, đối 

tượng áp dụng cũng 

như nội dung quản lý 

nhà nước về giá của 

Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND 

ngày 06/5/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về mức giá đề xuất: Sở 

Giáo dục và Đào tạo có 

tham khảo, tổng hợp 

các mức thu của đơn vị 

trong 03 năm, cũng 

như tham khảo giá trên 

thị trường, có đánh giá 

so sánh các mức thu và 

gửi các đơn vị xin ý 

kiến.  
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu văn 

bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

của pháp luật; thực hiện 

chế độ kiểm toán nội bộ 

đầy đủ, định kỳ; thực hiện 

chế độ báo cáo tàichính 

đúng, kịp thời với các cơ 

quan quản lý cấp trên và 

các cơ quan có liên quan 

theo quy định. Thủ trưởng 

đơn vị sự nghiệp công 

chịu trách nhiệm về hiệu 

quả quản lý, sử dụng tài 

sản công, đất đai được 

Nhà nước giao quản lý, 

sử dụng; nguồn tài chính 

tại đơn vị theo quy định 

của pháp luật”. 

03 
Sở Nội 

vụ 

768/SNV-TT  

ngày 13/5/2022 

Tại phần II Phụ lục kèm 

theo Nghị quyết (khoản 

thu thực hiện chương 

trình hoạt động giáo dục 

bổ trợ, tăng cường, bồi 

dưỡng năng khiếu học 

sinh), đề nghị Sở Giáo 

dục và Đào tạo xem xét 

quy định mức thu cụ thể 

hoặc quy định khung mức 

thu tối đa để tránh lạm 

thu. 

Các nội dung quy định 

tại Phần II của Phụ lục 

rất đa dạng, phong phú 

về cách thức tổ chức 

thực hiện, tùy theo điều 

kiện của từng nhà 

trường, nhu cầu của cha 

mẹ học sinh, học sinh và 

đơn vị cung cấp dịch vụ, 

nhà trường lựa chọn 

cách thực hiện khác 

nhau với mức giá khác 

nhau. Do đó, không thể 

quy định mức thu tối đa 

cho từng nội dung. Bên 

cạnh đó, theo điểm b, 

khoản 1, Điều 7, Thông 

tư số 17/2012/TT-

BGDĐT ngày 

16/5/2012 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT quy 

định: “b) Mức thu tiền 

học thêm do thỏa thuận 

giữa cha mẹ học sinh 

với nhà trường.” 

04 
Thanh tra 

tỉnh 

691/TT-VP ngày 

18/5/2022 

Khoản 1 và khoản 2 Điều 

4 của dự thảo Nghị quyết, 

cần điều chỉnh cụm từ 

“khoản thu quy định Điều 

Tiếp thu, điều chỉnh 

vào dự thảo Nghị quyết 
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu văn 

bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

3” thành “khoản thu quy 

định tại khoản 2 Điều 3” 

05 

Phòng 

GD&ĐT 

huyện U 

Minh 

65/BC-PGDĐT 

ngày 10/5/2022 

1. Mục 1.2 đề xuất điều 

chỉnh: Chi làm thêm giờ 

cho cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên phục vụ 

bán trú phục vụ bán trú, 

đón trẻ; 

2. Điều chỉnh mục 1.3: 

Tiểu học, mầm non (thu  

1 lần/1 cấp học) Điều 

chỉnh mục 3: như sau: 

Tiền sinh hoạt (điện, nước 

sinh hoạt, nước uống, 

giấy vệ sinh...), mức thu 

4.000đ/trẻ, học sinh/ngày. 

- Đã có trong dự thảo 

Nghị quyết. 

 

 

 

- Bổ sung và tăng mức 

thu theo đề xuất của 

đơn vị là không có cơ 

sở. Sở Giáo dục và Đào 

tạo giữ nguyên như dự 

thảo. 

06 
Sở Công 

thương 

858/SCT-TTr 

ngày 11/5/2022 

1. Đối với nội dung dự 

thảo Tờ trình:  

Đề nghị thực hiện theo 

Mẫu số 03.Tờ trình dự án, 

dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật theo Phụ 

lục V;tại tiểu mục 1 “Cơ 

sở pháp lý” - Mục I về sự 

cần thiết ban hành văn 

bảncần bổ sung và điều 

chỉnh cụ thể các căn cứ 

pháp lý cụ thể sau: 

+ Khoản 2 Điều 18 Nghị 

định số 24/2021/NĐ-CP 

quy định: “Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm đề nghị Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, phê duyệt mức thu 

các khoản thu dịch vụ 

phục vụ, hỗ trợ hoạt động 

giáo dục ngoài học phí 

của cơ sở giáo dục; có cơ 

chế, chính sách khuyến 

khích, khen thưởng các tổ 

chức, cá nhân tại địa 

phương phối hợp với các 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu điều chỉnh lại 

trong dự thảo Tờ trình 
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu văn 

bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

cơ sở giáo dục công lập 

theo thẩm quyền quản lý 

trong việc tổ chức các 

hoạt động giáo dục theo 

quy định của pháp luật”. 

+ Khoản 3 Điều 6 Nghị 

định số 105/2020/NĐ-CP 

quy định: “Cơ sở giáo 

dục mầm non công lập 

được thực hiện một số 

dịch vụ sự nghiệp công 

không sử dụng ngân sách 

nhà nước bao gồm: dịch 

vụ bán trú, dịch vụ giáo 

dục mầm non ngoài giờ, 

dịch vụ đưa đón trẻ.Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

căn cứ điều kiện kinh tế -

xã hội của địa phương, 

xây dựng danh mục dịch 

vụ, định mức kinh tế - kỹ 

thuật, quy định khung giá 

và mức giá dịch vụ cụ thể 

trình Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh quyết định, làm 

cơ sở triển khai thực 

hiện”. 

+ Khoản 7 Điều 1 Nghị 

định số 149/2016/NĐ-CP 

ngày 11 tháng 11 năm 

2016 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

177/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Giá: 

“5. Thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền 

thực hiện quy định giá cụ 

thể hàng hóa, dịch vụ mà 

Nhà nước quy định khung 

giá, giá tối đa, giá tối 

thiểu theo quy định của 

Nghị định này và pháp 

luật có liên quan”. 
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu văn 

bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

+ Khoản 1 Điều 27 Luật 

ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 2015 quy 

định: Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh ban hành Nghị 

quyết để quy định chi tiết 

điều, khoản, điểm được 

giao trong văn bản quy 

phạm pháp luật của cơ 

quan nhà nước cấp trên. 

2. Đối với nội dung dự 

thảo Nghị quyết: 

Tại khoản 1 Điều 3 Dự 

thảo quy định về Nguyên 

tắc đối với các khoản thu, 

mức thu, kiến nghị xem 

xét bổ sung nội dung: 

“Thực hiện công khai các 

khoản thu, chi theo quy 

định của Luật Ngân sách 

nhà nước, Thông tư số 

36/2017/TT-BGDĐT ngày 

28 tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành 

Quy chế thực hiện công 

khai đối với cơ sở giáo 

dục và đào tạo thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân 

và quy định khác của 

pháp luật có liên quan”. 

3. Ngoài ra, để Nghị 

quyết ban hành đảm bảo 

tính khả thi và hiệu quả 

cao,kiến nghị cần đánh 

giá thực trạng việc thực 

hiện Nghị quyết số 

09/2020/NQHĐND ngày 

09 tháng 10 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định mức thu 

một số dịch vụ phục vụ 

hoạt động bán trú tại các 

trường mầm non, phổ 

thông công lập trên địa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu, bổ sung vào 

dự thảo Nghị quyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị quyết 

09/2020/NQ-HĐND 

tỉnh có hiệu lực từ ngày 

01/01/2021. Các 

trường học áp dụng 

mức thu Nghị quyết từ 

học kỳ II năm học 2020 

- 2021 và áp dụng được 

1 học kỳ này. Năm học 

2021-2022 đến này do 

tình hình dịch bệnh 

Covid-19 nên các 

trưởng học không tổ 

chức học bán trú. Do 
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu văn 

bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

bàn tỉnh Cà Mau trong 

thời gian qua để làm rõ 

việc thu một số dịch vụ 

tại các trường mầm non, 

phổ thông công lập có 

ảnh hưởng đến học sinh 

hay không và đặc biệt lấy 

ý kiến của đối tượng chịu 

tác động trực tiếp là phụ 

huynh học sinh. 

đó, khi lấy ý kiến từ 

các đơn vị không có 

đơn vị phản ảnh vướng 

mắc về mức thu tại 

Nghị quyết. Mức thu 

vẫn phù hợp với tình 

hình thực tế tại địa 

phương. 

07 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

691/STTTT-TTr  

ngày 18/5/2022 

Tại khoản 1và khoản 2 

Điều 4 của dự thảo Nghị 

quyết, cần điều chỉnh cụm 

từ “khoản thu quy định 

Điều 3” thành“khoản thu 

quy định tại khoản 2 Điều 

3” cho phù hợp 

Tiếp thu, điều chỉnh 

vào dự thảo Nghị quyết 

08 

Trường 

THPT Cà 

Mau 

52/THPT 

ngày 16/5/2022 

Mục 1.1 và 1.2: Theo giá 

thị trường (trang bị ghế 

tương đối tốt hơn)  

Đây là mức giá tối đa, 

nhà trường có thể lựa 

chọn sao cho phù hợp  

Đã có 79 đơn vị có ý kiến đối với 02 dự thảo nêu trên, trong đó có 71 đơn 

vị thống nhất với dự thảo, không góp ý thêm và có 08 đơn vị có ý kiến góp ý 

thêm. 

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả tổng hợp và tiếp thu ý kiến góp ý 

của các đơn vị có liên quan và đã chỉnh sửa hoàn thiện lại dự thảo báo cáo Sở 

Tư pháp thẩm định./. 

 

Nơi nhận:   
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Tư pháp (thẩm định); 
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT; 
- Lưu: VT, MNPT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạ Thanh Vũ 
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