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V/v góp ý dự thảo Thông tư      
của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

                
 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 
   

Thực hiện Công văn số 3877/BGDĐT-KHTC ngày 30/8/2018 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm 
định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; phương pháp xây dựng giá dịch 
vụ đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban 
hành định mức kinh tế - kỹ thuật; phương pháp xây dựng giá dịch vụ đào tạo áp 
dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo theo nội dung Công văn nêu trên; trực tiếp 
gửi văn bản góp ý về Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh trước ngày 
17/9/2018.  

(Công văn số 3877/BGDĐT-KHTC được sao gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TP, TC, KHĐT; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KG-VX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX(NTH). 
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