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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Thông tư số
36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban
hành quy chế thực hiện công khai đối
với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, TH, THCS, TH&THCS.
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT) về việc ban hành quy chế thực
hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Phòng
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và THCS,
THCS triển khai một số công việc sau:
1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên, cha mẹ học sinh của nhà trường.
2. Thực hiện công khai các lĩnh vực theo quy định và biểu mẫu của Thông tư
số 36/2017/TT-BGDĐT. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nội dung của Thông tư
về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 29/10/2018 qua bộ phận chuyên môn cấp
học (01 bộ dấu đỏ/1 cấp học-có biểu mẫu đính kèm), trong đó:
- Tất cả các trường: 01 báo cáo công khai thu chi tài chính.
- Các trường Mầm non: 01 bộ (gồm các biểu mẫu số 01, 02, 03, 04)
- Các trường Tiểu học: 01 bộ (gồm các biểu mẫu 05, 06, 07, 08)
- Các trường THCS: 01 bộ (gồm các biểu mẫu 09, 10, 11, 12)
- Các trường TH&THCS: 01 bộ (gồm các biểu nẫu 05-09, 06-10, 07-11, 08-12)
Nhận Công văn, đề nghị Hiệu trưởng các trường MN, TH, TH&THCS, THCS
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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