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V/v xem xét Tờ trình số 1751/TTr-
SGDĐT ngày 08/8/2018 của  

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Lạng Sơn, ngày 10  tháng 8  năm 2018 

      
Kính gửi: 

 
 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 1751/TTr-SGDĐT ngày 08/8/2018 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến chỉ đạo việc tổ chức học trước so với 
khung kế hoạch thời gian năm học, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức triển khai các hoạt 
động dạy học chính thức từ ngày 27/8/2018 theo đề xuất tại Công văn trên.  

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, 
thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 
mới và tổ chức dạy học chính thức từ ngày 27/8/2018; lập danh sách các trường 
học để các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự Lễ Khai giảng năm học mới 2018 - 
2019, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 17/8/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để 
Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện/thành phố thực hiện./. 

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

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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