
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày         tháng 3 năm 2021 

 V/v đề xuất dự án “Xây dựng phần 

mềm hỗ trợ thu thập, quản lý, hỗ trợ 

khai thác cơ sở dữ liệu ngành và Hệ 

thống trung tâm điều hành Giáo dục 

tỉnh Lạng Sơn” 

 
     Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Xem xét Tờ trình số 411/TTr-SGDĐT ngày 19/02/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc đề xuất triển khai dự án “Xây dựng phần mềm hỗ trợ thu thập, 

quản lý, hỗ trợ khai thác cơ sở dữ liệu ngành và Hệ thống trung tâm điều hành 

Giáo dục tỉnh Lạng Sơn”, Công văn số 437/SKHĐT-QLĐTC ngày 19/3/2021 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 

646/VP-KGVX ngày 24/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Dương 

Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Nội dung báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản trên chưa đủ 

cơ sở để UBND tỉnh xem xét đồng ý chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng phần 

mềm hỗ trợ thu thập, quản lý, hỗ trợ khai thác cơ sở dữ liệu ngành và Hệ thống trung 

tâm điều hành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn”. 

2. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, làm rõ sự cần thiết đầu 

tư, quy mô thực hiện, dự kiến tổng mức đầu tư đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm 

ngân sách; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xác định nguồn 

vốn thực hiện dự án, thực hiện quy trình lập danh mục dự án chuẩn bị đầu tư theo 

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; 

- Các Sở: KHĐT, TC, TTTT; 

- C, PVP 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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