
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

V/v dự thảo Đề án đầu tư xây 

dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị 

dạy học cho trường mầm non, phổ 

thông công lập trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 

 

Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

Sau khi xem xét Tờ trình số 491/TTr-SGDĐT ngày 06/3/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất nội dung cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh tháng 3/2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho trường 

mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 

(sau đây gọi tắt là Đề án) dự kiến có nội dung lớn, bao trùm một số chương 

trình, đề án khác về cơ sở vật chất cho ngành giáo dục và đào tạo, vì vậy, cần 

đưa vào cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xin ý kiến trước khi 

hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.  

Tuy nhiên, Tờ trình số 491/TTr-SGDĐT ngày 06/3/2020 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo (và dự thảo Đề án kèm theo) chưa thể hiện đầy đủ về mục tiêu, 

nhiệm vụ, cơ cấu nguồn vốn,... chưa có quan điểm đề xuất của Sở Giáo dục và 

Đào tạo, do đó chưa đủ điều kiện trình cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

2. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan khẩn trương xây dựng Đề cương chi tiết của Đề án và sửa Tờ trình kèm 

theo, gửi lại Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/3/2020. Văn phòng UBND 

tỉnh thẩm định, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xem xét cho ý kiến về Đề cương 

chi tiết của Đề án tại cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch gần nhất, làm căn cứ tiếp 

tục xây dựng, hoàn thiện Đề án trình UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KHĐT; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng:  

  KGVX, TH, THCB; 

- Lưu: VT, KG-VX (LTT).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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