UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số :
109 /SGDĐT-KHTC
V/v thực hiện Chế độ báo cáo
thống kê ngành giáo dục theo Quy
định tại Thông tư số 24/2018/TTBGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo

Bình Thuận, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THCS & THPT: Lê Lợi
và Lê Quý Đôn;
- Hiệu trưởng các trường THPT công lập;
- Các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp
Chuyên nghiệp; Trung cấp Nghề trên địa bàn tỉnh.
Ngày 15/01/2019; Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận Thông tư số 24/2018/TTBGD&ĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định Chế độ báo cáo
thống kê ngành giáo dục. (Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 14/11/2018).
Để thực hiện Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục theo đúng các quy định
tại thông tư (gửi đính kèm); Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét, chỉ đạo các phòng,
ban liên quan, các Trung tâm GDTX & GDNN; các đơn vị trường học trên địa bàn
phối hợp cùng Phòng KH-TC thuộc Sở GD&ĐT để thực hiện chế độ báo cáo thống
kê theo đúng mẫu biểu và thời gian theo qui định và thời gian yêu cầu đột xuất (nếu
có).
- Hiệu trưởng các trường THPT công lập; Hiệu trưởng các trường THCS &
THPT: Lê Lợi và Lê Quý Đôn, Hiệu trưởng các trưởng: Đại học; Cao đẳng và
Trung cấp Chuyên nghiệp; Trung cấp Nghề trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các cán bộ
chuyên môn phối hợp cùng Phòng KH-TC thuộc Sở GD&ĐT để thực hiện chế độ
báo cáo thống kê theo đúng mẫu biểu và thời gian qui định và thời gian yêu cầu đột
xuất (nếu có).
Rất mong Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, chỉ đạo để phối hợp thực hiện chế
độ báo cáo thống kê ngành giáo dục đạt kết quả cao./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các Phòng CM, NV thuộc Sở;
- Các Phòng GD&ĐT các huyện, TX, TP;
- Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KHTC H02b.
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