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Lạng Sơn, ngày 20 tháng 8  năm 2019 

           

   
Kính gửi:  Sở Tài chính. 

                                                                                                   
  Triển khai Công văn số 430/CDTHB-KH&QLHDT ngày 14/8/2019 của 
Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ 
học sinh học kỳ I năm học 2019 - 2020, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

 Giao Sở Tài chính là đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, 
UBND các huyện, thành phố tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định phân bổ 
gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2019 - 
2020; chủ động liên hệ với đơn vị dự trữ quốc gia để tiếp nhận, vận chuyển và 
phân phối gạo cho các đối tượng thụ hưởng; mở sổ sách theo dõi đúng quy định, 
dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện gửi Bộ Tài chính theo quy 
định.  

(Công văn số 430/CDTHB-KH&QLHDT ngày 14/8/2019 của Cục Dự trữ 
nhà nước khu vực Hà Bắc được gửi qua eOffice). 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc; 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C,PVP UBND tỉnh, các phòng:  
  KGVX, KTTH, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, (LTT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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