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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VX  Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2021 
 

V/v giao triển khai thực hiện 

Thông tư số 56/2021/TT-BTC 

ngày 14/7/2021 của Bộ Tài 

chính. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

               Kính gửi:  

         - Sở Tài chính; 

        - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa. 

  

UBND tỉnh nhận được Thông tư số 56/2021/TT-BTC ngày 14/7/2021 

của Bộ Tài chính về hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động  iểm đ nh 

ch t  ượng giáo dục và công nhận đạt chu n quốc gia đối với c  sở giáo dục 

m m non, c  sở giáo dục ph  thông và hoạt động  iểm đ nh ch t  ượng giáo 

dục đối với c  sở giáo dục thư ng  uy n (được đăng tải tr n C ng thông tin 

điện tử Chính phủ, C ng thông tin điện tử Bộ Tài chính). 

Phó Chủ t ch UBND tỉnh Đ u Thanh Tùng có ý  iến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho 

bạc Nhà nước Thanh Hóa và các sở, ngành, đ n v  có  i n quan, căn cứ Thông 

tư số 56/2021/TT-BTC ngày 14/7/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn nội 

dung chi, mức chi cho hoạt động  iểm đ nh ch t  ượng giáo dục và công nhận 

đạt chu n quốc gia đối với c  sở giáo dục m m non, c  sở giáo dục ph  thông 

và hoạt động  iểm đ nh ch t  ượng giáo dục đối với c  sở giáo dục thư ng 

xuyên để t  chức triển  hai thực hiện theo quy đ nh trên đ a bàn tỉnh; báo cáo 

Chủ t ch UBND tỉnh những nội dung vượt th m quyền./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như tr n; 
- PCT UBND tỉnh Đ u Thanh Tùng (để b/c); 
- Phó CVP UBND tỉnh Mai Công Hoàng; 
- Lưu: VT, VX. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mai Công Hoàng 
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