
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 4532/VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  13 tháng 11 năm 2018 

V/v hoàn chỉnh dự thảo Quyết định 
về quy định thu, sử dụng các khoản 
thu theo thỏa thuận trong các cơ sở 
giáo dục mầm non, phổ thông, giáo 
dục thường xuyên công lập trên địa 

bàn tỉnh. 

 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Xem xét Báo cáo số 432/BC-STC ngày 05/11/2018 của Sở Tài chính về kết 
quả thẩm định nội dung quy định thu, sử dụng các khoản thu theo thỏa thuận trong 
các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa 
bàn tỉnh tại Tờ trình số 2680/TTr-SGDĐT, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo 
Quyết định về quy định thu, sử dụng các khoản thu theo thỏa thuận trong các cơ 
sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn 
tỉnh theo ý kiến thẩm định của Sở Tài chính; đồng thời xin ý kiến các Sở: Tài 
chính, Tư pháp, các cơ quan liên quan đối với nội dung dự thảo Quyết định 
trước khi trình UBND tỉnh xem xét; thời gian hoàn thành, trình UBND tỉnh 
trong tháng 11/2018.  

(Báo cáo số 432BC-STC đã được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo). 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, TP; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTTH, KGVX, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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