
UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

Số:           /SGDĐT-TCCBTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đắk Nông, ngày        

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 

24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của 

Chính phủ  

 

 

     

      Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc. 

 

Căn cứ Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy 

định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công 

lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 24/2021/NĐ-CP); Công văn số 1475/UBND-

KGVX ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định quản lý trong cơ sở giáo 

dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu 

cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tổ chức phổ biến, truyên truyền và triển khai Nghị định số 24/2021/NĐ-

CP đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh, cha mẹ học 

sinh để biết và thực hiện (Nghị định số 24/2021/NĐ-CP gửi kèm theo).  

2. Người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2021/NĐ-CP và báo 

cáo giải trình với cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- UBND các huyện, thành phố (phối hợp); 

- Lưu: VT, TCCBTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn 
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