
UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan 

V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi 
Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Quyết định 

số 26/2021/QĐ-UBND ngày 
03/11/2021 của UBND tỉnh ban hành 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1597/UBND-NCKS ngày 18 tháng 3 năm 2022 
của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thống nhất phân công Sở Giáo dục và Đào 
tạo chủ trì soạn thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 4, 
Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh; Sở Giáo 
dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 
4 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh ban hành 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Quảng Nam.

Để có cơ sở hoàn thiện nội dung trình UBND tỉnh ban hành theo đúng quy 
định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-
CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các cơ 
quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia góp ý; văn bản góp ý gửi về Sở Giáo dục và Đào 
tạo qua hệ thống Qoffice trước ngày 31/3/2022.

(Đính kèm dự thảo Quyết định)
Trân trọng./.

                                                                                 #ChuKyLanhDao
                                                                                                                                       

Nơi nhận:      GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Phòng chuyên môn thuộc Sở,
- Lưu: VT,VP.
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