UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2666/SGDĐT-TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày30 tháng 8 năm 2022

V/v tăng cường việc kiểm tra và tự
kiểm tra công tác giáo dục đầu năm học
2022-2023.

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào
tạo.
Căn cứ Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học
2022-2023;
Căn cứ Công văn số 2499/SGDĐT-VP ngày 19/8/2022 của Sở GDĐT về
việc thực hiện đồng phục học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh
từ năm học 2022-2023; Công văn số 2556/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2022 của
Sở GDĐT về việc hướng dẫn tạm thời công tác Tài chính năm học 2022 – 2023;
Để tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý giáo dục đầu năm học 20222023, đặc biệt là công tác thu, chi, quản lý tài chính, tài sản theo đúng quy định,
chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục, Sở
GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Đối với Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố:
- Thành lập các Đoàn kiểm tra để kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục
đầu năm học tại các đơn vị trực thuộc theo nội dung công văn hướng dẫn số
2499/SGDĐT-VP ngày 19/8/2022 và công văn số 2556/SGDĐT-KHTC ngày
23/8/2022 của Sở GDĐT.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác tự kiểm tra các khoản
thu, chi, quản lý tài chính, tài sản đầu năm theo đúng quy định.
2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT, căn cứ
công văn số 2499/SGDĐT-VP ngày 19/8/2022 và công văn số 2556/SGDĐTKHTC ngày 23/8/2022, thực hiện việc tự kiểm tra công tác chuẩn bị giáo dục đầu
năm học và tự kiểm tra các khoản thu, chi, quản lý tài chính theo công văn hướng
dẫn của Sở GDĐT theo quy định.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện; gửi báo cáo công tác kiểm tra và tự
kiểm tra giáo dục đầu năm học 2022-2023 về Thanh tra Sở GDĐT trước ngày
16/9/2022./.
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Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- UBND các huyện, TX,TP;
- Website Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT; TTr.Mây DTM.
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