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Vô viÔc góp S' du thâo vięc ban hânh

Nghi quyët cua HĐND tinh.

Kinh găi:

CONG HôA xÂ HQI NGHîA VIĘT NAM

Đôc lâp - Tu' do - Ilanh phńc

Bînh Thuân, ngâygÎ= thóng 9 năm 2020

- Căc phông thuÔc Sô;

- Căc phông GDĐT huyën, thi xă, thânh phô;

- Câc Truông THPT tren dia bân tinh;

- Phông Văn xă huyęn Phń Quy.

căn nôi dung Công văn Sb 2006/SNV-TDĐT&VTLT ngây 14/9/2020

cia Sb NÔi vu vë viëc góp S' cóc văn bân du thâo liën quan đën viëc ban hânh

Nghi quyët HĐND tinh.

Liën quan dën viëc phôi hQP, tô chirc lây y kiôn góp y liën quan dôn căc

dôi tuęng dă dąt đuęc danh hięu ”Nhâ gióo nhân dân ” vâ ” Nhâ gióo ti ”. Sô

Giâo duc vâ Đăo tąo yôu câu Lănh dąo căc phông thuÔc Sô, căc phông Giâo duc

vâ Đâo tąo căc huyęn, thi xâ, thănh phô, Phông Văn xă huyęn Phń Quy vă Hięu

truông căc truông THPT trôn dia bân tinh thłrc hiën mÔt sô nÔi dung sau:

1. Tham gia góp y vô căc du thâo liën quan dôn câc dôi tuqng dă dąt duqc

danh hięu ”Nhâ gióo nhân dăn ” vâ ”Nhâ gióo uu ti ” (kčm theo Công văn).

2. Căc y kiën cua don vi gCri vë Sô Giâo duc vâ Đâo tąo qua Văn phông

Sô (email: vanphong.sobinhthuan@moet.edu.vn) trtróc ngăy 25/9/2020. Yôu

câu căc don vi glri phân hôi dăng thôi gian dô Sô Giâo duc vâ Đâo tąo tông hęp,

bâo câo Sô NÔi vu.

Đô nghî căc don vi triôn khai thvc hięn nghiôm tńc nhfrng nÔi dung trôn./.L-

Nai nhân:
- Nhu tren;

- NGUT Hoa văn Ngęc (đć lây y kićn)•,

- Luu: VT, VP, pcg_
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