
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 4752/VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  28 tháng 11 năm 2018 
V/v triển khai Chương trình 
 mục tiêu giáo dục vùng núi, 
vùng dân tộc thiểu số, vùng  

khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 
 

Kính gửi:  
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Sở Tài chính; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 5288/BGDĐT-KHTC ngày 22/11/2018 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng 
núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt 
là Chương trình), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện 
đúng các nội dung, nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công 
văn trên. 

- Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình gửi Sở 
Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết 
định. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND 
tỉnh phương án phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn ngân 
sách Trung ương và nguồn ngân sách địa phương, huy động các nguồn kinh phí 
khác để thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.  

- Là đơn vị đầu mối chủ trì tổng hợp, tham mưu, đề xuất phương án đầu 
tư; là chủ đầu tư các công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các hạng 
mục thuộc Chương trình. Triển khai thực hiện mua sắm, kiểm tra, giám sát đánh 
giá lưu trữ dữ liệu, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan 
liên quan theo quy định, chịu trách nhiệm trong việc triển khai Chương trình 
trên địa bàn tỉnh.  

- Thực hiện chế độ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo định kỳ 
(6 tháng, 1 năm) theo mẫu gửi kèm Công văn trên. 

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong 
quá trình thẩm định Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình; 
phương án phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách 
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Trung ương kèm theo bố trí nguồn ngân sách địa phương, huy động các nguồn 
kinh phí khác để thực hiện Chương trình; tổ chức triển khai Chương trình.  

 (Công văn số 5288/BGDĐT-KHTC ngày 22/11/2018 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 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 thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Dân tộc tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  
KGVX, TH, KTTH, KTCN, TH-CB; 
- Lưu VT, (LTT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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