UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 2898 /SGDĐT-TTr

Bình Phước, ngày 14 tháng 09 năm 2021

V/v triển khai tuyên truyền văn bản
quy phạm pháp luật kỳ 7/2021

Kính gửi:
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.
Nhằm tuyên truyền và thực hiện đồng bộ, đúng các văn bản quy phạm
pháp luật của các cơ quan Trung ương, Bộ GD&ĐT, Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân tỉnh Bình Phước.
Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các
đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền cho
cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học của đơn vị mình các văn bản quy
phạm pháp luật, cụ thể như sau (đính kèm theo 09 văn bản mới ban hành):
1. Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định
về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
2. Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp cấp bách
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số
30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV.
3. Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ về phương
án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng
điện.
4. Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo
đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại
dịch COVID-19.
5. Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính
hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng
đối với giáo dục phổ thông.
6. Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ GD&ĐT
ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ.
7. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 26/8/2021 của Bộ
GD&ĐT, Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết
tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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8. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ
GD&ĐT, Quyết định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh
viên các trường đào tạo công lập.
9. Quyết định số 2559/QĐ-BGDĐT ngày 06/8/2021 của Bộ GD&ĐT
ban hành Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình
hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng.
Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai,
thực hiện và báo cáo lồng ghép vào báo cáo công tác Pháp chế năm học 20212022, gửi về Sở GD&ĐT (qua Thanh tra Sở)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban GĐ Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

