
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 4110/SGDĐT-CTTT 
V/v thực hiện Thông tư số 

42/2020/TT-BGDĐT ngày 

03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ  

Giáo dục và Đào tạo. 

     Thanh Hóa, ngày 26 tháng 11 năm 2020 

    

Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ cơ quan Sở; 

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

-  Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 Thực hiện Thông tư số 42/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục và ý kiến chỉ đạo 

của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền tại Công văn số 15721/UBND-

VX ngày 09 tháng 11 năm 2020 về việc thực hiện Thông tư bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành 

trong lĩnh vực giáo dục;  

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp 

vụ cơ quan Sở, các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố và các 

đơn vị trực thuộc phổ biến Thông tư số 42/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục đến các 

đơn vị trường học, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh 

biết và thực hiện. 

(Gửi kèm theo Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; Thông tư này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo).  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.    

Nơi nhận:                                                                                KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để b/c);                                                           
- Lưu: VT, CTTT.                                                                            

 

 

     Tạ Hồng Lựu 
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