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                                          Quy 

                            

Kính gửi:   

     - Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Mặt trận và Đoàn thể tỉnh; 

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh. 

 

Để có cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành Nghị quyết về việc thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 

08/9/2020 của Chính phủ Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 

1323/SGDĐT-MN&TH ngày 03/6/2022 gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố đề nghị khảo sát, thống kê số liệu phục vụ tham mưu thực hiện Nghị 

định số 105/2020/NĐ-CP. 

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; căn 

cứ các quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh lấy ý kiến các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tại Công văn số 1626/SGDĐT-MN&TH 

ngày 11/7/2022 để các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến theo đúng quy định của 

pháp luật.  

Căn cứ vào ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Sở GDĐT tổng hợp và 

giải trình việc tiếp thu ý kiến đối với các dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị 

quyết tại Công văn số 1814/SGDĐT-MN&TH ngày 02/8/2022. 

Sở GDĐT đã bổ sung, hoàn chỉnh các Dự thảo lần hai (đính kèm các Dự 

thảo: Kế hoạch, Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh, Tờ trình 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh). 

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia góp ý lần hai các 

nội dung dự thảo nói trên và gửi văn bản góp ý về Sở Giáo dục và Đào tạo (đồng 

thời gửi file mềm qua địa chỉ: phonggdmn.sobinhthuan@moet.edu.vn) trước 

ngày 09/8/2022. Sau thời gian trên, nếu Sở GDĐT chưa nhận được văn bản góp 

ý thì xin phép được hiểu là quý cơ quan thống nhất với Dự thảo. 

 

V/v góp ý các Dự thảo Kế hoạch, Tờ 

trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định mức hỗ trợ phát triển GDMN theo 

NĐ số 105/2020/NĐ-CP (lần 02) 

mailto:phonggdmn.sobinhthuan@moet.edu.vn


Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương.  

Trân trọng cám ơn./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                            
- Như trên; 

- Giám đốc, các P.GĐ Sở;                                                                                           

- Lưu: VT, P.MN&TH, Đ(2b).                                                                                     

 

 

 
 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Đoàn Thái 
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