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VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 4144   /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 09 tháng 10 năm 2019 

V/v xem xét đề nghị của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tại Báo 

cáo số 2330/BC-SGDĐT 
ngày 30/9/2019  

  
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 
 

Sau khi xem xét Báo cáo số 2330/BC-SGDĐT ngày 30/9/2019 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo về thực trạng trường mầm non trên địa bàn tỉnh năm học 
2019 - 2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
xem xét kiến nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn trên (Đề nghị 
UBND tỉnh bổ sung kinh phí để thay thế 417 phòng học tạm, phòng học cũ 
xuống cấp; bổ sung Trường Mầm non Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng vào Đề án 
Đầu tư xây dựng các trường mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng - phê duyệt 
tại Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh); báo cáo đề 
xuất UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019. 

 (Báo cáo số 2330/BC-SGDĐT ngày 30/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo được sao gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan thực hiện./.  

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

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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