
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số:  902 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 12 tháng 3 năm 2019 

V/v xem xét nội dung phản ánh  
của Đài Truyền hình Việt Nam 

 
Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- UBND huyện Cao Lộc. 

 

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh (tại Công văn số 593/VP-
KGVX ngày 19/02/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc về việc giải quyết 
nội dung phản ánh của Báo Người đưa tin), Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn 
bản số 350/SGDĐT-TTr ngày 25/02/2019 báo cáo việc giải quyết nội dung phản 
ánh tại Trường Tiểu học xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc. Theo nội dung báo cáo: 
Đến ngày 25/02/2019 chưa có kết quả chính thức của cơ quan Công an huyện 
Cao Lộc; Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục phối hợp với UBND huyện Cao 
Lộc để giải quyết vụ việc và báo cáo UBND tỉnh ngay sau khi có kết quả chính 
thức của cơ quan điều tra. 

Tuy nhiên, vừa qua Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục có các tin bài phản 
ánh về sự việc nêu trên (Bản tin thời sự VTV1 lúc 18h các ngày 8,9/3/2019 và 
Chương trình thời sự VTV1 lúc 19h00 ngày 10/3/2019), trong đó có ý kiến của 
một số người được cho là phụ huynh của học sinh Trường Tiểu học xã Thụy 
Hùng. Xét tính chất sự việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến: 

Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Cao Lộc tiếp tục khẩn trương 
xem xét xác minh vụ việc bảo đảm chặt chẽ, khách quan, toàn diện, đúng quy 
định của pháp luật; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Cao 
Lộc sớm có kết quả giải quyết và báo cáo UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh để các 
cơ quan thực hiện./. 

 

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

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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