UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1356/SGDĐT-GDTrHCTTX

Gia Lai, ngày 02 tháng 6 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v báo cáo tổng kết, đánh giá kết
quả thực hiện nhiệm vụ năm học
2021-2022 đối với GDTX

Kính gửi:
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Trung tâm ngoại ngữ, tin học tỉnh;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Các Trung tâm ngoại ngữ tư thục;
- Các tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống.
Thực hiện Công văn số 2078/BGDĐT-GDTX ngày 19/5/2022 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết, đánh giá về
kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục thường xuyên
(GDTX), Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện
các nội dung sau:
1. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, báo cáo tổng
kết, đánh giá kết quả thực hiện năm học 2021-2022 đối với GDTX1 theo Đề
cương đính kèm tại Phụ lục I.
2. Báo cáo thống kê số liệu
- Đối với Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo
dục thường xuyên các huyện: Báo cáo thống kê số liệu theo biểu mẫu tại Phụ lục
II.1, IV.1a, IV.1b, V.1 và VI.1.
- Đối với các phòng GDĐT: Báo cáo thống kê số liệu theo biểu mẫu tại
Phụ lục II.2, III, IV.2, V.2 và VII.
- Đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học: Báo cáo thống kê số liệu theo
biểu mẫu tại Phụ lục II.3, IV.3 và V.3.
- Đối với các tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống: Báo cáo thống kê
số liệu theo biểu mẫu tại phụ lục II.4.
(Đề cương Báo cáo và file mềm biểu mẫu gửi kèm theo Công văn này).
Báo cáo gửi về Sở GDĐT Gia Lai (qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo
dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên), địa chỉ: số 56, đường Trần Hưng
Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, bản mềm gửi qua địa chỉ Email
phonggdtx.gialai@gmail.com thời gian chậm nhất vào ngày 17/6/2022.
Các nội dung Sở GDĐT triển khai tại Công văn 2102/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày
16/9/2021 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với GDTX.
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Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức
thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc liên hệ về Sở GDĐT
(qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên,
ông Huỳnh Ngọc Thiết, số điện thoại 0971.133.679) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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