
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2020 

V/v xem xét chủ trương mua sắm 

trang thiết bị phòng hoạt động trải 

nghiệm và khu vận động ngoài 

trời cho các trường tiểu học  

 

Kính gửi:   

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Tài chính. 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 1003/TTr-SGDĐT ngày 27/4/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện kế 

hoạch mua sắm trang thiết bị phòng hoạt động trải nghiệm và khu vận động 

ngoài trời đổi mới phương pháp dạy học cho các trường tiểu học trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung làm rõ cách thức triển khai, hiệu quả 

mô hình lớp học tương tác, phòng hoạt động trải nghiệm, khu vận động ngoài 

trời đối với việc đổi mới phương pháp dạy học cho các trường tiểu học; dự kiến 

số lượng, danh sách trường tiểu học triển khai thí điểm (trên cơ sở khảo sát đơn 

vị trường học có đủ năng lực, có nhu cầu tiếp nhận thực hiện thí điểm tại các 

huyện, thành phố); phối hợp với Sở Tài chính xác định khả năng cân đối nguồn 

kinh phí, báo cáo UBND tỉnh xem xét. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét 

Tờ trình số 1003/TTr-SGDĐT và nội dung bổ sung làm rõ của Sở Giáo dục và 

Đào tạo theo ý kiến tại mục 1 nêu trên, tham mưu cho UBND tỉnh về chủ trương 

quyết định mua sắm tài sản theo đúng các quy định hiện hành, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 20/5/2020. 

(Tờ trình số 1003/TTr-SGDĐT gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng:   

  KGVX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (LTT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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