
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 198 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 14 tháng 01 năm 2019 

V/v thẩm định kinh phí triển khai 
Chương trình hợp tác giữa 

UBND tỉnh Lạng Sơn và Đại học 
Thái Nguyên năm 2019 

 
Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 
- Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 
Sau khi xem xét Tờ trình số 06/TTr-SGDĐT ngày 02/01/2019 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai hợp tác với 
Đại học Thái Nguyên năm 2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 
Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan thẩm định kinh phí Kế hoạch triển 
khai Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và phát triển khoa học công 
nghệ giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Đại học Thái Nguyên năm 2019; gửi kết quả 
thẩm định về Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
25/01/2019. 

2. Sau khi có kết quả thẩm định kinh phí của Sở Tài chính, giao Sở Giáo 
dục và Đào tạo hoàn thiện Kế hoạch theo hướng đề nghị Đại học Thái Nguyên 
hỗ trợ kinh phí; xác định rõ nguồn kinh phí thực hiện từng nội dung của Kế 
hoạch; xem xét, cân nhắc kỹ các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm sát với nhu 
cầu thực tế và có tính khả thi; trình UBND tỉnh trước ngày 31/01/2019. 

 (Gửi kèm theo dự thảo Kế hoạch trên qua eOffice). 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để các cơ quan phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KHĐT, NV, NNPTNT, 
KHCN, LĐTBXH, YT, VHTTDL; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, KTTH, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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