
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày            tháng  12  năm 2020 
 

V/v thực hiện chế độ, chính sách 

thuộc lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo tại các thôn, xã, thị trấn mới 

hình thành sau sắp xếp 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Giáo dục và đào tạo; 

- Sở Nội vụ; 

- Ban Dân tộc; 

- UBND các huyện, thành phố 

Sau khi xem xét Công văn số 3200/SGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2020 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo và báo cáo số 416/BC-SNV ngày 15/12/2020 của Sở 

Nội vụ đề xuất về việc thực hiện chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo tại các thôn, xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp, sáp nhập. 

Để thống nhất thực hiện chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo tại các thôn, xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp, sáp nhập trên địa bàn 

tỉnh; trong thời gian chưa có văn bản quy định của cấp có thẩm quyền, UBND 

tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện như 

sau: 

1. Đối với việc thực hiện các chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo tại các thôn, tổ dân phố mới hình thành sau sắp xếp, sáp nhập theo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đơn vị hành chính cấp xã mới 

hình thành sau sắp xếp theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 

21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, được tiếp tục áp dụng theo danh 

sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I tại Quyết 

định số 582/QĐ-TTg ngày 28/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Thời gian áp dụng cho đến khi có quy định mới của cơ quan có thẩm 

quyền.  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện/. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các Phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
 


		2020-12-18T17:45:57+0700


		2020-12-19T10:44:05+0700


		2020-12-19T10:44:05+0700


		2020-12-19T10:44:05+0700




