
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày         tháng 12  năm  2019 

V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí  

xây dựng trường học ở xã vùng cao, 

biên giới tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi: Đồng chí Lê Minh Hưng,  

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

  

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng gửi tới đồng chí Lê Minh 

Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam lời chúc năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. 

Trong những năm qua, được các Bộ, ngành trung ương, các doanh nghiệp, 

các tổ chức tín dụng và cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật 

chất cho ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn đã được tăng cường, đạt nhiều kết quả 

tích cực. Tuy nhiên, Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế - xã 

hội còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn. Hiện tại, toàn tỉnh 

còn rất nhiều trường học chưa đạt chuẩn quốc gia, nhiều phòng học tạm, học 

nhờ, thiếu các công trình phục vụ cho hoạt động giáo dục; ngân sách của tỉnh 

chưa đủ điều kiện đầu tư xây dựng đủ lớp học theo tiêu chí trường chuẩn quốc 

gia nên rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân.  

Vì vậy, UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị đồng chí Lê Minh Hưng, 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quan tâm vận động ngân hàng thương mại hỗ trợ một khoản kinh phí 

an sinh giáo dục với tổng số tiền là 05 (năm) tỷ đồng để giúp tỉnh đầu tư xây 

dựng 01 trường học ở xã vùng cao biên giới. 

UBND tỉnh Lạng Sơn rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng 

chí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Đ/c Lê Thị Thúy Sen- Vụ trưởng  

  Vụ Truyền thông NHNN Việt Nam; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, GDĐT; 

- Chi nhánh NH Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng:  

  KGVX, KTTH, TH, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX, (LTT).           

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải    
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