
UBND HUYỆN PHÚ GIÁO 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:288/PGDĐT-TTr Phú Giáo, ngày 08 tháng 10năm 2021 

V/v thực hiện báo cáo công tác công khai 

năm học 2020-2021và định hướng công 

tác năm học 2021-2022theo yêu cầu 

Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT 

 

 

Kính gửi:  

 

Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ 

thống giáo dục quốc dân; 

Thực hiện Công văn số 1715/SGDĐT-KHTC ngày 01 tháng 10 năm 2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc thực hiện báo cáo công tác công 

khai năm học 2020-2021 và định hướng công tác năm học 2021-2022 theo yêu cầu 

Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT; 

PhòngGiáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học 

và THCSthực hiện báo cáo công tác công khai theo nội dung hướng dẫn sau: 

1. Đối với các trƣờng 

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác 3 công khai tại đơn vị theo quy định 

tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐTvà báo cáo về Phòng GDĐT theo yêu cầu sau: 

+ Báo cáo kết quả công tác 3 công khai năm học 2020-2021, tình hình thực 

hiện 3 công khai đầu năm học 2021-2022; 

+ Định hướng công tác quản lý của Đơn vị đối với công tác 3 công khai năm 

học 2021-2022. 

Ghi chú: Nội dung báo cáo về Phòng GDĐT được thực hiện theo hướng dẫn 

củaPhụ lục 1 đính kèm Công văn này. 

2. Thời hạn nộp báo cáo: Trƣớc ngày 20/10/2020 qua địa chỉ Email: 

chucnv@pg.sgdbinhduong.edu.vn(gửi File mềm và PDF. Không gửi văn bản giấy) 

 Phòng GDĐT yêu cầucác các trường mầm non, tiểu học và THCSthực hiện 

nội dung hướng dẫncủa Công văn này./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Phòng GDĐT; 

- Lưu: VT, TC. 

KT.TRƢỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƢỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Trƣơng Quốc Huy 

 

mailto:chucnv@pg.sgdbinhduong.edu.vn


 

PHỤ LỤC 1 

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác công khai của các trƣờng  

PHÕNG GDĐT ……. 

TRƢỜNG ……. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:……………/BC-PGDĐT ……., ngày ….  tháng….  năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác 3 công khai năm học 2020-2021, tình hình thực 

hiện công khai đầu năm học 2021-2022 và định hƣớng quản lý công tác 3 công 

khai các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo 

 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ 

thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Công văn số ……../PGDĐT-TTr ngày ……/…../2021 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện báo cáo công tác công khai năm 

học 2020-2021 và định hướng công tác công khai năm học 2021-2022 theo hướng 

dẫn của Thông tư  số 36/2017/TT-BGDĐT. 

Trường…….. báo cáo …….. như sau: 

Phần thứ nhất 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI  

NĂM HỌC 2018-2019 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Nêu khái quát số lượng trường lớp, cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên 

(GV), học sinh (HS) các cấp học năm học 2020-2021; 

2. Tình hình chất lượng đội ngũ:  Số lượng, tỷ lệ CBQL, GV các cấp học có 

trình độ trên chuẩn, đạt chuẩn, dưới chuẩn. 

3. Tình hình đầu tư duy tu, sửa chữa, xây mới các trường học của địa 

phương năm học 2020-2021 (nhà nước đầu tư, xã hội hoá, tài trợ…) 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 03 CÔNG KHAI 

TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021 

1.Kết quả 

Căn cứ vào kết quả kiểm tra tình hình thực hiện 3 công khai của trường báo 

cáo kết quả của từng cấp học theo yêu cầu sau: 

a) Số lượng hồ sơ danh mục thực hiện công khai đủ các nội dung quy định 

tại Điều 4 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT?  



b) Đánh giá thực hiện 3 công khai nhưng chưa công khai đủ các nội dung 

quy định tại Điều 4 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT?  Nội dung chưa được công 

khai? Lý do? 

c) Số lượng hồ sơ không thực hiện công tác công khai? Lý do? 

2. Đánh giá, nhận xét chung tình hình thực hiện 03 công khai của các cơ 

sở giáo dục địa phƣơng (hình thức, nội dung, chất lượng thông tin công khai? Cơ 

sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác công khai?) 

Phần thứ hai 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021 VÀ 

ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 3 CÔNG KHAI CÁC 

CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022 

1. Khái quát tình hình trƣờng học các cấp đầu năm học 2021-2022 

 Tổng số lớp, học sinh:…., Chia ra: 

Khối ….: …. lớp, …./ nữ 

Khối ….: …. lớp, …./ nữ 

Khối ….: …. lớp, …./ nữ 

Khối ….: …. lớp, …./ nữ 

Khối ….: …. lớp, …./ nữ 

Khối ….: …. lớp, …./ nữ 

Công tác 02 buổi, bán trú (Số lượng, …) 

2. Tình hình chất lƣợng đội ngũ:  Số lƣợng, tỷ lệ CBQL, GV các cấp học 

có trình độ trên chuẩn, đạt chuẩn, dƣới chuẩn (theo Luật Giáo dục số 

43/2019/QH14 ngày 14/6/2019, có hiệu lực ngày 01/7/2020) 

3. Tình hình công khai đầu năm học 2021-2022 

2.1. Mầm non: Đánh giá việc thực hiện các Biểu mẫu 1,2,3,4 (theo Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT) của cơ sở giáo dục mầm non. 

2.2. Tiểu học: Đánh giá việc thực hiện các Biểu mẫu 5,6,7,8 (theo Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT) của cơ sở giáo dục tiểu học. 

2.3. Tiểu học: Đánh giá việc thực hiện các Biểu mẫu 9,10,11,12 (theo Thông 

tư 36/2017/TT-BGDĐT) của cơ sở giáo dục trung học cơ sở. 

II. ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 3 CÔNG 

KHAI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022 

1. Mục tiêu:..... 

2. Nội dung:.... 

3. Định hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện. 

Nơi nhận: 

- Phòng GDĐT Phú Giáo; 
HIỆU TRƢỞNG 

 



- BGH trường; 

- Lưu: VT, CM. 
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