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Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 1466/BC-SGDĐT ngày 11/6/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc giải trình nội dung nhiệm vụ được UBND tỉnh giao 

thực hiện trong tháng 5/2020 đã hoàn thành nhưng chưa được báo cáo trên hệ 

thống, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Tại mục 4 Thông báo số 196/TB-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh, 

có nêu như sau: “4. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

công tác chuẩn bị đầu tư các dự án được giao thực hiện trong năm 2020, bảo 

đảm hoàn thành thủ tục thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 

31/5/2020.” 

Sở Giáo dục và Đào tạo là chủ đầu tư các dự án cấp nước và vệ sinh cho 

các trường học thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), vì vậy nhiệm vụ cụ 

thể của Sở theo Thông báo nêu trên là: hoàn thành thủ tục thẩm định, phê 

duyệt quyết định đầu tư (công tác chuẩn bị đầu tư) các dự án được giao thực 

hiện trong năm 2020 trước ngày 31/5/2020. Nhiệm vụ trên đã được cụ thể hóa 

đối với đơn vị trên Hệ thống quản lý nhiệm vụ VNPT-iOffice. 

Nội dung rà soát công trình, dự án Sở Giáo dục và Đào tạo đề cập tại Báo 

cáo số 1466/BC-SGDĐT ngày 11/6/2020 là nhiệm vụ phối hợp thực hiện với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cơ quan chịu trách nhiệm tổng hợp chung, 

báo cáo kết quả với UBND tỉnh là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Để bảo đảm công tác thống kê được chính xác, Văn phòng UBND tỉnh đề 

nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản báo cáo UBND tỉnh về nội dung thực 

hiện nhiệm vụ tại mục 4, Thông báo số 196/TB-UBND ngày 31/3/2020; đồng 

thời phản hồi trên Hệ thống quản lý nhiệm vụ VNPT-iOffice theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên 

cứu thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng: KGVX, THNC, THCB; 

- Lưu: VT, TH (NNK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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