
Kính gửi:
- Các Sở: Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2044/UBND-KGVX ngày 
06 tháng 4 năm 2022 về việc tham mưu triển khai kết luận phiên giải trình “việc thực 
hiện chính sách, pháp luật đối với giáo viên mầm non, phổ thông và vấn đề dạy 
học trong bối cảnh Covid – 19; Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Sở Nội vụ, 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố 
nghiên cứu, tham mưu đề xuất xử lý các nội dung kiến nghị liên quan đến việc 
thực hiện chính sách, pháp luật đối với giáo viên mầm non, phổ thông và vấn đề 
dạy học trong bối cảnh Covid - 19.

Văn bản góp ý, đề xuất của cơ quan, đơn vị, xin gửi về Sở Giáo dục và Đào 
tạo qua hệ thống QOffice trước ngày 15/4/2022, để Sở có cơ sở tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh.

(Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kèm văn bản số 596/KL-UBVHGD15, văn 
bản số 597/KL-UBVHGD15 ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Văn hóa, 

Giáo dục của Quốc hội)
Trân trọng./.

         

UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

#SoKyHieuVanBan

V/v  phối hợp tham mưu đề xuất xử lý các 
nội dung kiến nghị liên quan đến việc thực 
hiện chính sách, pháp luật đối với giáo viên 

mầm non, phổ thông và vấn đề dạy học 
trong bối cảnh Covid - 19

#DiaDiemNgayBanHanh 

Nơi nhận:
- Như kính gửi; 
- Phòng GDĐT các hyện, thị xã, thành phố;
- Phòng GDMN, GDTH, GDPT, GDTXCN;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, VP.

               KT. GIÁM ĐỐC
              PHÓ GIÁM ĐỐC

                #ChuKyLanhDao
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