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UBND TỈNH NINH THUẬN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

Số:         /SGDĐT-KHTC Ninh Thuận, ngày 31 tháng 5 năm 2021 

V/v đề nghị xây dựng Kế 

hoạch phát triển giáo dục và 

dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022 và Kế hoạch ngân 

sách nhà nước 3 năm 2022-

2024. 

 

 
          

 

    

 

Kính gửi:   

                - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

                - Các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở.         

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 

1983/VPUB – VXNV ngày 27/5/2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch ngân sách nhà nước 3 năm 

2022-2024;  

Căn cứ Công văn số 2143/BGDĐT-KHTC ngày 25/5/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, thực hiện xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2022 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2022-2024. 

Để có số liệu báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo và Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND huyện, thành phố và các cơ sở giáo 

dục công lập trực thuộc Sở, triển khai một số nội dung như sau: 

1. Phần số liệu 

Trên cơ sở các số liệu liên quan tại địa phương, đơn vị để xây dựng báo cáo 

theo các Biểu mẫu đính kèm Công văn số 2143/BGDĐT-KHTC ngày 25/5/2021 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ Biểu mẫu số 01 đến Biểu mẫu số 13 cùng các Phụ 

biểu chi tiết). 

2. Phần báo cáo chung 

Các địa phương, đơn vị lập báo cáo trên cơ sở:  

a) Các nội dung yêu cầu xây dựng báo cáo, tại Công văn số 2143/BGDĐT-

KHTC ngày 25/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo tuần tự, đầy đủ các 

nội dung); 

b) Các số liệu tổng hợp có liên quan tại các Biểu mẫu (phần 1); 

c) Những vấn đề phát sinh trong thực tiễn liên quan đến lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo tại địa phương, đơn vị cần phải báo cáo, kiến nghị, đề xuất.  

3. Thời gian: Sở Giáo dục và Đào tạo nhtrước ngày 15/6/2021 (bao gồm 

các biểu mẫu đính kèm); đồng thời, gửi kèm file mềm qua địa chỉ 

Email:Ducto1522@gmail.com. 

Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa rõ đề nghị liên hệ với Ông 

Bùi Tất Tố Trưởng phòng điện thoại 0945 473 899 và Nguyễn Thái Quang Phó 
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trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo số điện thoại 0917 

445 889 để được hướng dẫn bổ sung. 

Kính mong Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc 

quan tâm, phối hợp./. 

 
Ghi chú đính kèm: 

- Công văn số 2143/BGDĐT-KHTC ngày 25/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Các biểu mẫu liên quan (có file Excel đính kèm). 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c) 

- PGDĐT huyện, thành phố; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.KHTC (BTT, NTQ). 

 

 
KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Bá Phương 
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