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THÔNG BÁO
Về việc Niêm yết thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

năm học 2022-2023

Căn cứ Kế hoạch số 168/KH-THTT1, ngày 08/6/2021 của Trường Tiểu học 

Tân Tập 1 về việc tổ chức thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT 

năm học 2022-2023;

Nay Trường Tiểu học Tân Tập 1 thông báo việc niêm yết công khai bản kê 

khai tổ chức thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 

2022-2023 như sau:

I. Nội dung niêm yết

Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công 

khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; công khai tài chính theo các biểu mẫu 

số 5,6,7,8  được quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công khai tài chính: Theo các biểu mẫu qui định tại Thông tư 61/2017/TT-

BTC, ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công khai ngân sách đối với 

đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

II. Thời gian niêm yết

Từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 30/8/2022.

Trong thời gian niêm yết công khai bản kê khai tổ chức thực hiện công khai 

theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2022-2023, cá nhân, tổ chức có kiến 

nghị phản ánh liên quan đến nội dung công khai , đề nghị gửi ý kiến thông qua 

những hình thức sau:

+Thông qua hộp thư góp ý của Trường Tiểu học Tân Tập 1.

+Email của nhà trường: c1tantap1cg.longan@moet.edu.vn
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+Liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng hoặc Chủ tịch công đoàn trường.

Trên đây là Thông báo niêm yết tổ chức thực hiện công khai theo Thông tư 
36/2017/TT-BGDĐT năm học 2022-2023 của Trường Tiểu học Tân Tập 1./.

                                                                       
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT ( để báo cáo );
- Tổ CM ( để thực hiện );
- Tổ VP ( để thực hiện );
- Các bộ phận ( để thực hiện );
- Lưu: VT.                                                                                                                                                                              

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Trần Nghĩa
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