
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:        /SGDĐT-TTr 

Về việc triển khai các văn bản QPPL 

của Trung ương và Địa phương tháng 

3 và 4/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk, ngày     tháng 4  năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT; 

- Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thị xã và thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT. 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-SGDĐT ngày 13/01/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

ngành GDĐT tỉnh Đắk Lắk năm 2022 và các văn bản của Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk 

về việc triển khai các văn bản của Trung ương, Sở GDĐT triển khai các văn bản tháng 

3 và 4 năm 2022 như sau: 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục và nghề nghiệp. 

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính 

phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022; 

- Nghị quyết số 52/NQ-CP, ngày 10/4/2022 của Chính phủ về báo cáo quyết 

toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

- Thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 07/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp; 

- Thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình 

trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030; 

- Thông tư số 20/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành 

lập bản đồ tỉnh Đắk Lắk; 
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- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND tỉnh về kéo dài thời 

gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn 

ngân sách địa phương; 

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND tỉnh về cho ý kiến về 

điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án ODA;  

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND tỉnh về phương án 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí đối ứng thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2022. 

Các văn bản trên được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk tại địa 

chỉ: http://daklak.gov.vn tại mục văn bản Quy phạm pháp luật và Cổng thông tin điện 

tử Chính phủ tại địa chỉ: www.vanban.chinhphu.vn.  

Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp thuộc Sở; Trưởng Phòng Giáo 

dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Phạm Đăng Khoa 

 

  

 

 

http://www.vanban.chinhphu.vn/

		2022-04-28T16:00:06+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2022-04-28T16:07:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2022-04-28T16:07:38+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2022-04-28T16:08:01+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




