
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /VP-KGVX 

V/v thực hiện kiểm tra, rà soát cơ sở 

vật chất trường học bảo đảm an toàn 

cho học sinh 

Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 

 
Kính gửi:  

 - Sở Giáo dục và Đào tạo;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 7423/CĐ-VPCP ngày 08/9/2020 của Văn 

phòng Chính phủ về việc học sinh bị tai nạn tại tỉnh Lào Cai, Công văn số 

3455/BGDĐT-CSVC ngày 08/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học bảo đảm an toàn cho học sinh , 

đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND  tỉnh yêu cầu: 

 Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo, kiểm tra các 

cơ sở giáo dục theo thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc các nội dung 

theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công 

điện, Công văn trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh cần 

kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết. 

 (Công văn số 3455/BGDĐT-CSVC gửi kèm theo trên 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; 

- Các Sở: KHĐT, TC, LĐTBXH, XD; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, KT, THNC, TT TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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