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Gia Lai, ngày 09 tháng 12 năm 2020

V/v triển khai Thông tư số
32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020
về Điều lệ trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường
phổ thông có nhiều cấp học

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày
15/9/2020 về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và
trường phổ thông có nhiều cấp học. Để triển khai thực hiện theo đúng quy định,
Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai một số nội dung như sau:
1. Giao Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở phổ biến, quán triệt,
triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung được quy định tại Thông tư
này.
2. Giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
triển khai thực hiện và chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền
quản lý phổ biến, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung
được quy định tại Thông tư này.
(Kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020)
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; chịu trách
nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và báo cáo kết quả thực
hiện về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học). Trong quá trình triển khai
thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo bằng văn bản về Sở
GDĐT để kịp thời hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDTrH;
- UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.
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