
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 4 năm 2020 

V/v rà soát nhu cầu trang bị máy 

photocopy, đồ dùng, đồ chơi, 

thiết bị  dạy học tối thiểu cho 

trường mầm non 

 

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Sau khi xem xét Báo cáo số 141/BC-STC ngày 23/4/2020 của Sở Tài 

chính về kết quả thẩm định nhu cầu đầu tư mua sắm máy photocopy, trang thiết 

bị, đồ dùng, đồ chơi cho các trường mầm non, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương trang bị 01 máy photocopy/01 trường cho những 

trường mầm non chưa có máy photocopy như đề xuất của Sở Tài chính tại Báo 

cáo trên. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, 

thành phố rà soát lại nhu cầu trang bị máy photocopy, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học tối thiểu, đồ chơi ngoài trời đến tháng 4/2020 đối với tất cả các độ tuổi 

mầm non, trong đó ưu tiên trang bị cho trẻ 4-5 tuổi để thực hiện phổ cập; trình 

UBND tỉnh trước ngày 15/5/2020. 

3. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố rà soát lại nhu cầu trang bị máy 

photocopy, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu, đồ chơi ngoài trời đến 

tháng 4/2020 đối với tất cả các độ tuổi mầm non, tính toán khả năng cân đối 

ngân sách của huyện, thành phố, huy động xã hội hóa; nhu cầu đề nghị tỉnh bổ 

sung máy photocopy, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu, đồ chơi ngoài 

trời thật sự cần thiết mà huyện/thành phố không có khả năng cân đối nguồn kinh 

phí thực hiện; gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 08/5/2020 để tổng hợp, 

trình UBND tỉnh xem xét. 

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

tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, TH, KTTH, TH-CB;  

- Lưu: VT, KGVX (LTT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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