
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Quảng Nam, ngày       tháng  4 năm 2022

V/v triển khai thực hiện Kết 
luận thanh tra của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo

Kính gửi:  
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính;
- UBND thành phố Hội An;
- UBND huyện Tiên Phước.

Thực hiện Kết luận số 402/KL-BGDĐT ngày 12/4/2022 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo Quảng Nam, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương triển khai/tham mưu triển 
khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kết luận thanh tra nêu trên, cụ thể:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng Đề 
án quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà 
trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, báo cáo 
UBND tỉnh thống nhất để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo Thông báo 
số 69/TB-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành, địa phương liên quan rà 
soát, xây dựng kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho cơ sở giáo 
dục theo hướng dẫn tại Công văn số 4470/BGDĐT-CSVC ngày 28/9/2018 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ cơ sở vật chất và thiết bị 
dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

- Tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục, đơn vị 
trường học trên địa bàn về thực hiện nhiệm vụ năm học, chương trình giáo dục 
phổ thông 2018 và công tác quản lý giáo dục trên địa bàn. Kịp thời đề xuất 
UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh.

- Kiểm điểm trách nhiệm tham mưu của tập thể, cá nhân để xảy ra những 
hạn chế, thiếu sót; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và 
Đào tạo trước ngày 10/5/2022. 

2. UBND huyện Tiên Phước và UBND thành phố Hội An chỉ đạo Phòng 
Giáo dục và Đào tạo rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn 
tại, hạn chế như Kết luận thanh tra đã nêu.



Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Tiên Phước, UBND 
thành phố Hội An và các ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai 
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TVTU;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hạnh).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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