
 

 

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 8 năm 2020 

V/v đồng ý với dự kiến phân bổ  

sử dụng nguồn vốn Chương trình 

mục tiêu giáo dục vùng núi,  

vùng dân tộc thiểu số vùng khó  

khăn năm 2020 

 

 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

 Xem xét Báo cáo số 2208/BC-SGDĐT ngày 21/8/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về phân bổ kế hoạch sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu giáo dục 

vùng núi, vùng dân tộc thiểu số vùng khó khăn năm 2020 và Công văn số 

1717/STC-HCSN ngày 19/8/2020 của Sở Tài chính về việc phân bổ kinh phí 

Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn 

năm 2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến     

như sau: 

1. Đồng ý với dự kiến phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình 

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

đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài Chính. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội 

dung thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số 

vùng khó khăn năm 2020 đối với nguồn kinh phí đã được UBND tỉnh giao đảm 

bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo 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; 

- Lưu: VT, KT(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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