
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-THNC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2021 
 

V/v điều chỉnh nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo  

 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 
 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại các Công văn số 

3263/SGDĐT-KHTC ngày 02/11/2021 về đề nghị điều chỉnh thời gian hoàn 

thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; số 3305/SGDĐT-KHTC ngày 05/11/2021 

về việc bổ sung thông tin điều chỉnh thời gian hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2021 và đề xuất của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 599/TTr-SNV ngày 

11/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo được Chủ tịch UBND tỉnh giao thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm “Mở rộng mặt bằng trường THPT Dân tộc nội trú 

tỉnh”, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1180/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với lộ trình hoàn thành vào 

năm 2024. Vì vậy, việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trên trong năm 

2021 là không khả thi. Mặt khác, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị điều chỉnh 

nhiệm vụ trọng tâm trên là không bảo đảm theo quy định tại khoản 1, Điều 3 

Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể “Việc điều chỉnh nhiệm vụ trọng tâm chỉ được thực 

hiện trước thời hạn yêu cầu hoàn thành 02 tháng theo Quyết định này”. 

Vì vậy, UBND tỉnh không đồng ý điều chỉnh nhiệm vụ trọng tâm trên từ 

năm 2021 sang năm 2022 như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo. Khi thực 

hiện tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, Sở 

Giáo dục và Đào tạo cần báo cáo, giải trình rõ nguyên nhân khách quan, chủ 

quan liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm để cấp có thẩm quyền 

xem xét, đánh giá. 

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 Nội vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng CM, ĐV;  

- Lưu: VT, THNC (ĐTK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 

 

 


		2021-12-03T09:22:23+0700
	Nguyễn Văn Hà


		2021-12-03T15:55:54+0700


		2021-12-03T15:55:54+0700


		2021-12-03T15:55:54+0700




