
Kính gửi:   
 -  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

-  Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Sở Nội vụ. 

 
Xem xét đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1553/TTr-

SGDĐT ngày 13/7/2018 về việc đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành công 
văn chỉ đạo tổ chức tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường học đạt chuẩn 
quốc gia giai đoạn 1997 - 2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý tổ chức tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường học đạt 
chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 - 2017 theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo 
tại Tờ trình trên. 

2. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các sở, ngành liên 
quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

2.1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn 

- Tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá kết qủa, khó khăn, hạn chế, nguyên 
nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc 
gia trên địa bàn giai đoạn 1997 - 2017 và đề ra phương hướng, kế hoạch triển 
khai trong giai đoạn 2018 - 2025. Xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng 
trường học đạt chuẩn quốc gia (theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo) và 
tổ chức tổng kết công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 
1997 - 2017 trên địa bàn bằng hình thức phù hợp.  

- Tổ chức xét, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo hướng 
dẫn tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; trình cấp thẩm 
quyền khen thưởng.  

 - Báo cáo tổng kết, hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Giáo dục và Đào 
tạo trước ngày 01/8/2018 để Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chung toàn tỉnh. 

  2.2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

 - Hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng Báo cáo tổng kết 20 năm  
công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 - 2017. 
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 - Tổng hợp kết quả công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai 
đoạn 1997 - 2017 trên địa bàn toàn tỉnh.  

 - Tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 - 
2017 trên địa bàn toàn tỉnh, gửi Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) thẩm 
định. 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết 
công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 - 2017 cấp 
tỉnh.  

  2.3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) 

 Thẩm định hồ sơ khen thưởng, trình cấp thẩm quyền khen thưởng theo 
quy định đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây 
dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 - 2017. 

 UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành 
phố triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tich UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
Các Phòng: TH, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

                       

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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