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 V/v thẩm tra Tờ trình số 

2776/TTr-SGDĐT ngày 20/9/2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

    

Sau khi thẩm tra Tờ trình số 2776/TTr-SGDĐT ngày 20/9/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc mua sắm thiết bị phục vụ công tác phổ cập giáo 

dục, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Ngày 08/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 914/UBND-KT 

về việc thẩm định dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ phát sinh, trong đó có 

nội dung:  

“Các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh trước khi trình, đề 

xuất UBND tỉnh các nội dung về xây dựng, triển khai thực hiện các dự án (trừ 

các dự án thực hiện theo kế hoạch đầu tư công), đề án, kế hoạch, chương trình 

và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác được cấp có thẩm quyền giao có nội 

dung liên quan đến dự toán kinh phí thực hiện, cần lấy ý kiến của Sở Tài chính 

về khả năng cân đối nguồn ngân sách của tỉnh và thẩm định dự toán kinh phí để 

thực hiện nội dung do cơ quan, đơn vị đề xuất” (Văn bản số 914/UBND-KT gửi 

kèm theo). 

Do vậy để có đủ căn cứ, hồ sơ trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét nội 

dung trình tại Tờ trình số 2776/TTr-SGDĐT ngày 20/9/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung ý kiến 

của Sở Tài chính theo đúng yêu cầu tại Công văn số 914/UBND-KT./.  

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, TT&TT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM; 

- Lưu: VT, KT(MTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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