UBND TỈNH SƠN LA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1946/SGDĐT- TCCB&CTTT

Sơn La, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CTUBND tỉnh về tăng cường thực hiện Quy chế
dân chủ cơ sở

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trường TH – THCS & THPT Chu Văn An;
Thực hiện Chỉ thị số 30/2020/CT-UBND ngày 20/10/2021của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về việc Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trong
doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo huyện,
thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường TH - THCS
& THPT Chu Văn An triển khai thực hiện tại các cơ sở giáo dục các nội dung sau:
1. Tổ chức học tập, quán triệt, nghiên cứu các nội dung của Chỉ thị số
30/CT-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Tăng
cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành
chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đến toàn thể đội ngũ nhà giáo, cán
bộ quản lý và người lao động tại đơn vị.
2. Tổ chức thực hiện nghiêm Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày
19/5/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục công
lập đến các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, giám
sát việc triển khai quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
theo quy định.
3. Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo
dục thuộc phạm vi quản lý triển khai các nội dung trên đảm bảo hiệu quả.
Nhận được Công văn này yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo huyện,
thành phố và các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc, các phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TCCB&CTTT (60b).
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