
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:  

V/v yêu cầu khẩn trương, thực 

hiện nộp báo cáo tình hình triển 

khai thực hiện quy chế công khai 

năm học 2020-2021 và kế hoạch 

thực hiện quy chế công khai  năm 

học 2021-2022 đối với cơ sở giáo 

dục và đào tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân theo quy định 

tại Thông tư số 36/2017/TT-

BGDĐT.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2021 

  

   Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế thực hiện 

công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 

5104/BGDĐT-KHTC ngày 06/11/2019 về việc báo cáo quy chế công khai năm 

học 2018-2019 và kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2019-2020. 

Trong  những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có các văn bản triển 

khai thực hiện. Cụ thể: văn bản công văn số 1561/SGDĐT-KHTC ngày 

21/8/2018; văn bản  số 1573/SGDĐT-KHTC ngày 15/8/2019 với các nội dung: 

- Các cơ sở Giáo dục trực thuộc Sở Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả 

thực hiện quy chế công khai của năm học trước và kế hoạch triển khai quy chế 

công khai của năm học sắp tới cho Sở GDĐT trước ngày  30 tháng 9 hàng năm; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả thực hiện quy chế công khai 

và kết quả kiểm tra của các cơ sở giáo dục thuộc trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì tổ 

chức kiểm tra; gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 10 

hàng năm. 

Đến thời điểm hiện tại, đã có 03 đơn vị nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo  là: 

Trường THPT Võ Thị Sáu (Côn Đảo);  Trường cao đẳng sư phạm tỉnh; Trường 

THPT Bà Rịa. 

Để có cơ sở  cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và 

Đào tạo trước 30 tháng 11 hàng năm. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu: 
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1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT khẩn trương nộp báo cáo về Sở GDĐT  trước  

ngày 31 tháng 10 với các nội dung sau sau: 

- Các mẫu công khai theo biểu mẫu theo quy định tại Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT của năm học 2020-2021 và kế hoạch triển khai quy chế 

công khai của năm học 2021-2022  

- Tình hình thực hiện tình hình thực hiện công khai quyết toán thu-chi ngân 

sách nhà nước năm 2020; công khai dự toán thu,chi NSNN năm 2021; công khai 

thực hiện dự toán thu- chi ngân sách quý 1,2 và 06 tháng đầu năm 2021  của các 

đơn vị trực thuộc trên địa bàn quản lý theo biểu mẫu: 

I. Công khai quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước  năm 2020 

Tên 

Đơn vị 

Thực hiện công khai quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước  

năm 2020 

Ghi chú 
Nội dung Hình thức Thời gian 

Đúng 

nội 

dung 

Chưa 

đúng nội 

dung 

Đúng 

hình 

thức 

Chưa 

đúng hình 

thức 

Đúng thời 

gian quy 

định 

Chưa đúng 

thời gian 

quy định 

A        

B        

C        

…        

- Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai ngân sách hoặc đã công 

khai ngân sách nhưng chưa đúng quy định. 

II. Tình hình công khai dự toán ngân sách năm 2021, công khai tình hình 

thực hiện dự toán thu-chi ngân sách nước qúy 1, quý 2 và 06 tháng đầu năm 2021  

1. Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

Tên 

Đơn vị 

Thực hiện công khai dự toán năm 2021 

Ghi chú 

Nội dung Hình thức Thời gian 

Đúng 

nội dung 

Chưa 

đúng nội 

dung 

Đúng 

hình 

thức 

Chưa 

đúng hình 

thức 

Đúng thời 

gian quy 

định 

Chưa đúng 

thời gian 

quy định 

A        

B        

C        

…        
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 - Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai ngân sách hoặc đã công 

khai ngân sách nhưng chưa đúng quy định.  

2. Công khai thực hiện dự toán thu- chi ngân sách quý 1 năm 2021 

Tên 

Đơn vị 

Thực hiện công khai dự toán thu-chi ngân sách nước qúy 1 năm 

2021  

Ghi chú 
Nội dung Hình thức Thời gian 

Đúng 

nội dung 

Chưa 

đúng nội 

dung 

Đúng 

hình 

thức 

Chưa 

đúng hình 

thức 

Đúng thời 

gian quy 

định 

Chưa đúng 

thời gian 

quy định 

A        

B        

C        

…        

        

 - Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai ngân sách hoặc đã công 

khai ngân sách nhưng chưa đúng quy định.  

3. Công khai thực hiện dự toán thu- chi ngân sách quý 2 năm 2021 

Tên 

Đơn vị 

Thực hiện công khai dự toán thu-chi ngân sách nước qúy 2 năm 

2021  

Ghi chú 
Nội dung Hình thức Thời gian 

Đúng 

nội dung 

Chưa 

đúng nội 

dung 

Đúng 

hình 

thức 

Chưa 

đúng hình 

thức 

Đúng thời 

gian quy 

định 

Chưa đúng 

thời gian 

quy định 

A        

B        

C        

…        

 - Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai ngân sách hoặc đã công 

khai ngân sách nhưng chưa đúng quy định.  

4. Công khai thực hiện dự toán thu- chi ngân sách 06 tháng đầu năm năm 

2021 

Tên 

Đơn vị 

Thực hiện công khai dự toán thu-chi ngân sách nước 06 

tháng đầu năm năm 2021 

 
Ghi chú 

Nội dung Hình thức Thời gian 
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Tên 

Đơn vị 

Thực hiện công khai dự toán thu-chi ngân sách nước 06 

tháng đầu năm năm 2021 

 

Ghi chú 

Đúng 

nội dung 

Chưa 

đúng nội 

dung 

Đúng 

hình 

thức 

Chưa 

đúng hình 

thức 

Đúng thời 

gian quy 

định 

Chưa đúng 

thời gian 

quy định 

A        

B        

C        

…        

 - Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai ngân sách hoặc đã công 

khai ngân sách nhưng chưa đúng quy định.  

2. Các cơ sở Giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết 

quả thực hiện quy chế công khai của năm học 2020-2021 và kế hoạch triển khai 

quy chế công khai của năm học 2021-2022 cho Sở GDĐT trước ngày  15 tháng 

10  (các mẫu công khai tài chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã nộp về Sở Giáo 

dục và Đào tạo theo định kỳ). 

3. Các đơn vị trực thuộc Sở , Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị 

xã, thành phố triển khai đến các đơn vị trực thuộc  trên địa bàn quản lý thực hiện 

báo cáo quy chế công khai theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư 36/2017/TT-

BGDĐT; đăng tải trên trang thông tin điện tử (website của đơn vị) và niêm yết 

công khai trên bảng tin của cơ sở giáo dục, đào tạo  vào tháng 6 hàng năm và cập 

nhật  khi có thay đổi vào tháng 9 hàng năm theo quy định. 

Đây là nhiệm vụ phải thực hiện hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách, 

Luật Phòng chống tham nhũng, và các văn bản pháp luật hiện hành và đưa vào 

một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua của các cơ quan/ đơn vị.  

Do đó Sở Giáo dục và Đào tạo  sẽ căn cứ vào các hoạt động này để: 

- Đánh giá xếp loại công chức, viên chức, đánh giá, xếp loại thi đua đối với 

các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

-  Đánh giá xếp loại thi đua đối Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị 

xã, thành phố. 

Sở Giáo dục và Đào tạo  yêu cầu các đơn vị nghiêm túc và khẩn trương thực 

hiện theo thời gian quy định nêu trên. 

Trân trọng ./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra Sở GDĐT 

-Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, KH-TC.ThànhHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 



 5 

 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-11T15:00:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Thị Ngọc Châu<chauttn@sogddt.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-11T16:25:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogddt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-11T16:25:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogddt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-11T16:25:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogddt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-11T16:25:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogddt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




