
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KT Lạng Sơn, ngày         tháng 6  năm 2020 

V/v  rà soát lại số trường và số   

lượng nhu cầu cần trang bị bàn ghế 

cho học sinh và giáo viên 

 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

 Xem xét Công văn số 1284/STC-HCSN ngày 25/6/2020 của Sở Tài chính về 

việc báo cáo đề xuất mua sắm bổ sung bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh cho 

các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên của Sở Giáo dục và 

Đào tạo, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện rà soát lại số trường và số 

lượng nhu cầu cần trang bị bàn ghế cho học sinh và giáo viên tại Tờ trình số 

1545/TTr-SGDĐT ngày 18/6/2020 theo hướng:  

- Đối với các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường tiểu học, 

trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã 

hội đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn trên địa bàn 

tỉnh: Thực hiện tổng hợp, phân bổ từ nguồn kinh phí 20 tỷ đồng đã giao cho Sở 

Giáo dục và Đào tạo đảm bảo theo đúng đối tượng thụ hưởng của Chương trình 

mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2020. 

- Đối với các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của Chương trình 

mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn theo đề xuất 

tại Tờ trình số 1545/TTr-SGDĐT ngày 18/6/2020: Sở Giáo dục và Đào tạo có 

trách nhiệm rà soát lại danh mục những đơn vị cần trang bị, số lượng bàn, ghế 

thực sự cần thiết để đáp ứng yêu cầu dạy và học trước mắt đảm bảo phù hợp với 

khả năng cân đối của ngân sách tỉnh. 

 Sau khi rà soát gửi Sở Tài chính xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh bổ 

sung kinh phí cho đơn vị theo quy định. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các phòng: KGVX, TH-NC, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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