
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ&Ẵ^SGDĐT-TCCB Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 4 thảng 8 năm 2021

V/v cử cán bộ, công chức, viên chức
tham dự lớp bồi dưỡng về quản lý, 

sử dụng tài sản công năm 2021
(do Sở Nội vụ tổ chức)

Kính gửi:
- Trưởng các Phòng, ban Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông công lập;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Theo Kế hoạch số 3217/KH-SNV ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Sở Nội vụ 
về việc tổ chức lớp bồi dưỡng về quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 (đính kèm)',

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng các phòng, ban trực thuộc Sở và 
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Thông báo Kế hoạch số 3217/KH-SNV đến đội ngũ công chức, viên chức;

2. Lập danh sách (theo mẫu đính kèm);

3. Gửi văn bản và tập tin về Sở Giáo dục và Đào tạo - Phòng Tổ chức cán bộ 
(Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc - email: ntttruc.sgddt@tphcm.gov.vn) hạn cuối là 
ngày 20/8/2021;

Lưu ý: Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về việc cử đúng đối tượng, phù hợp 
với nội dung chương trình và tính chính xác của thông tin đã đăng ký.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện theo 
đúng thời hạn quy định, sau thời hạn Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ không giải quyết các 
trường hợp bổ sung./.iy<

N(rì nhận:
- Như trên (kèm KH số 3217 và Biếu mẫu);
- Ban Giám đốc;
-Lưu: VT, TCCB. TT.Z /

„ KT. GIÁM ĐÓC
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hiếu
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