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: 3496 /SGDĐT-TTr

Bình Phước, ngày 11 tháng 11 năm 2022

V/v triển khai tuyên truyền văn bản
quy phạm pháp luật kỳ 11/2022

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Nhằm tuyên truyền và thực hiện đồng bộ, đúng các văn bản quy phạm pháp
luật của các cơ quan Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.
Sở GDĐT yêu cầu Phòng GDĐT 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 08 văn bản):
1. Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 Quy định về tuổi nghỉ
hưu cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
2. Nghị định 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Nghị định 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 Quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
4. Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 quy định về kiểm
định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.
5. Quyết định số 2904/QĐ-BGDĐT ngày 07/10/2022 của Bộ GDĐT về
việc đính chính một số lỗi kĩ thuật trình bày tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2
Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 09/4/2020 của Bộ trưởng Bộ
GDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
6. Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh Bình
Phước về việc phê duyệt “Đề án tăng cường giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn
tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.
7. Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh Bình
Phước về việc Phê duyệt “Đề án thu hút, chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất
lượng nguồn lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng năm
2030”.
8. Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 về việc bãi bỏ Quyết định
số 03/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bình Phước ban hành Quy định về hỗ trợ cấp mai táng phí đối với cán bộ, công
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chức, viên chức Nhà nước, đảng, đoàn thể, cán bộ hưu trí, mất sức và đối tượng
chính sách khi từ trần.
Sở Giáo dục và Đào tạo 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 2022-2023, gửi về
Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Sở)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban GĐ Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TTr(Ch).

GIÁM ĐỐC

