
UBND TỈNH LẠNG SƠN  
VĂN PHÒNG 

Số:2038 /VP-KTN 

V/v triển khai thực hiện Công văn số 
2064/BGDĐT-CSVC ngày 23/5/2018

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 6 năm 2018 

 

             Kính gửi:  

 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 2064/BGDĐT-CSVC ngày 23/5/2018 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các nghị quyết phiên họp thường kỳ 
tháng 3 và tháng 4 của Chính phủ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, 
thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các nội dung chỉ đạo của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn nêu trên; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND 
tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả 
thực hiện, hoàn thành dự thảo báo cáo của UBND tỉnh trước ngày 20/9/2018 để 
báo cáo bộ, ngành Trung ương theo quy định. 

 (Công văn số 2064/BGDĐT-CSVC ngày 23/5/2018 được gửi kèm theo 
qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: YT, TC, XD; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTTH, KGVX, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (TQV). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 
 

 
Dương Văn Chiều 
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