
ỦY BAN NHÂN DÂN                   

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

 V/v thực hiện nhiệm vụ đặt hàng, 

đấu thầu đào tạo giáo viên theo 

nhu cầu xã hội   

 
 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thực hiện Công văn số 2323/BGDĐT-GDĐH ngày 03/6/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hỗ trợ phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 

116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn báo cáo như sau: 

 Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chuyên môn 

của Ủy ban nhân dân tỉnh làm đầu mối của tỉnh để tham mưu triển khai nhiệm 

vụ giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại 

Nghị định số 116/2020/NĐ-CP (thông tin đơn vị, lãnh đạo, cán bộ đầu mối trực 

tiếp triển khai nhiệm vụ theo mẫu Phụ lục IV tại Công văn số 2323/BGDĐT-

GDĐH gửi kèm theo). 

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan của tỉnh để rà soát, chuẩn bị các nội dung liên quan theo yêu cầu của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2323/BGDĐT-GDĐH; đồng thời tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP, 

Công văn số 1891/BGD ĐT-GDĐH ngày 11/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hướng dẫn triển khai Nghị định 116/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Giáo dục và Đào 

tạo xem xét, tổng hợp./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GDĐT, NV, TC; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:   

KGVX, THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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