
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:               Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 11 năm 2022 

V/v triển khai Nghị quyết số 

118/NQ-CP ngày 06 tháng 9 năm 

2022 của Chính phủ 

 

         
Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở; 

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

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

13907/UBND-STP ngày 04/11/2022 về việc triển khai Nghị quyết số 118/NQ-

CP ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ.  

Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 06 tháng 9 năm 

2022 của Chính phủ về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm 

pháp luật đối với các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 

đề mục. 

Để Nghị quyết của Chính phủ đi vào thực tiễn cuộc sống, Sở Giáo dục và 

Đào tạo có ý kiến chỉ đạo như sau:  

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở;  Phòng Giáo dục và Đào tạo 

các huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trong phạm 

vi chức năng, thẩm quyền của mình tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền, 

phổ biến nội dung Nghị quyết nêu trên đến cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và các đơn vị trực thuộc bằng các 

hình thức thích hợp, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị 

theo quy định./. 

(Toàn văn Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ đã được đăng tải trên trang Công báo của Chính phủ tại địa chỉ: 

https://congbao.chinhphu.vn/) 
 

Nơi nhận:              
- Như kính gửi; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, AnhBtv                                                                  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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