UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1549 /SGDĐT-TCCB
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Đắk Lắk, ngày 30 tháng 9 năm 2019

V/v triển khai thực hiện
văn bản của Trung ương

Kính gửi:
- Trưởng các phòng, ban trực thuộc Sở GDĐT;
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Để việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương đúng quy định,
hiệu quả, thiết thực, có tác động tích cực đến công tác quản lý trường học, công tác
dạy và học, phát triển đến đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục
và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai
thực hiện các văn bản sau:
- Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức;
- Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về
chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức;
- Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
mầm non;
- Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non;
Các văn bản trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Đắk Lăk
tại địa chỉ: http:www.daklak.gov.vn và email nội bộ (OMS) của ngành giáo dục tại
địa chỉ: http://cv.daklak.edu.vn.
Trong quá trình thực hiện , nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị kịp thời
phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.
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