
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH  LẠNG SƠN 

 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn 

 tại cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 20/3/2020 về Đề cương 

Đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho trường mầm 

non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 
 

 

Ngày 20/3/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét Tờ trình số 

611/TTr-SGDĐT ngày 17/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến về Đề 

cương Đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho trường 

mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. 

Tham dự họp có Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào 

tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh. 

Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, ý kiến tham gia của các thành 

viên dự cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh kết 

luận như sau: 

1. Thống nhất về sự cần thiết ban hành Đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật 

chất, trang thiết bị dạy học cho trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 nhằm chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 88/2019/NQ-QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt Đề án 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/11/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục 

mầm non và chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2020; đồng thời làm 

cơ sở để chủ động chuẩn bị cho xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 của tỉnh. 

2. Nhất trí với bố cục Đề cương Đề án gồm 5 phần như trong dự thảo do Sở 

Giáo dục và Đào tạo trình. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến tại 

cuộc họp, xây dựng hoàn chỉnh dự thảo Đề án theo hướng sau:  

- Xây dựng dự thảo Đề án đầu tư tổng thể cho giai đoạn 2021-2025 để thay 

thế cho các chương trình, kế hoạch, đề án đã hết thời gian thực hiện; nội dung Đề 

án bao gồm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho tất cả các cấp học, bậc 

học, cả đầu tư mới và cải tạo, sửa chữa. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, 

UBND các huyện, thành phố rà soát, tính toán kỹ lưỡng, chính xác nhu cầu đầu tư 

cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từ năm 2021 - 2025, trực tiếp kiểm tra tính 



2 

 

 

xác thực của các số liệu, danh mục đầu tư. Từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp thực hiện, tính toán thứ tự ưu tiên để phân kỳ đầu tư theo từng năm bảo đảm 

tính hợp lý, khả thi trong giai đoạn 2021 - 2025 (các nội dung chưa có khả năng 

thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tính toán trong giai đoạn 2026 - 2030). 

- Xác định rõ cơ cấu từng nguồn kinh phí đầu tư trên cơ sở các căn cứ pháp 

lý tin cậy, phù hợp với điều kiện, khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách Nhà nước 

và khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa của địa phương. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo Đề án, trình UBND tỉnh trong 

quý III/2020. 

3. Phân công đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp 

chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng dự 

thảo Đề án. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và yêu cầu các cơ quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KGVX, TH, KTTH, KTCN,TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (LTT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà  
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