
 

UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1475/SGDĐT-VP 
 

V/v tăng cường trao đổi, cung cấp 

thông tin tại Cổng thông tin điện tử của 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

            Sơn La, ngày 26 tháng 8 năm 2021 

       

                           Kính gửi:  

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

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở.  

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-SGDĐT ngày 02/8/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về Khắc phục các chỉ số cải cách hành, chỉ số hài lòng của người 

dân, tổ chức còn thấp trong 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ 

số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức 6 tháng cuối năm 

2021; Để Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo có những tin, bài 

chất lượng, hình ảnh đa dạng, phong phú về nội dung, là nơi trao đổi thông tin 

của Ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một 

số nội dung sau:  

1. Tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên vào Cổng 

thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo để tìm hiểu thông tin của ngành, 

trao đổi, học tập, bồi dưỡng chuyên môn… 

2. Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin tại Cổng thông tin điện tử của 

Sở Giáo dục và Đào tạo. Gửi tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở, 

gửi bản mềm cho Biên tập viên Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ email 

hoanha80@gmail.com. Đối với những tin, bài có kèm theo hình ảnh hoạt động 

thì ảnh để riêng, không chèn trên trang word. Tiêu đề của thư cần ghi rõ: Tên 

đơn vị - Bài viết đăng cổng thông tin điện tử tháng nào. 

3. Đây là một nội dung để đánh giá thi đua của các đơn vị, khuyến khích 

các đơn vị chia sẻ các kinh nghiệm hay, các giải pháp nâng cao chất lượng giáo 

dục hiệu quả đã triển khai tại đơn vị để nhân rộng điển hình trong toàn ngành. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

các trường kịp thời thông tin, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn 

phòng Sở, điện thoại: 0912737826, 0987647168) để được giải đáp, hướng dẫn. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành 

phố, các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở nghiêm túc triển 

khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công đoàn ngành GD; 

- Cổng TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, VP, Hiền 80b. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Cầm Văn An 
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