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THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc xem xét nội dung Công văn số 185/SGDĐT-KHTC  
ngày 24/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

  

Ngày 07/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, 
trong đó có Công văn số 185/SGDĐT-KHTC ngày 24/01/2019 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo xin ý kiến về chế độ chính sách đối với các đối tượng quy định tại 
Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ. 
Tham dự họp có đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, 
ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, UBND thành phố Lạng 
Sơn, UBND huyện Cao Lộc. 

Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, ý kiến của các thành phần 
tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

1. Đồng ý về chủ trương ban hành hướng dẫn liên ngành thực hiện một số 
điều của Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy 
định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với 
giáo viên mầm non để thực hiện ký hợp đồng đối với số giáo viên mầm non đủ 
tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06).  

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài 
chính, UBND các huyện, thành phố rà soát cụ thể số giáo viên mầm non chưa đủ 
tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) đang 
giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn toàn tỉnh; báo cáo đề 
xuất UBND tỉnh hướng giải quyết các trường hợp này trong tháng 3/2019.  

3. Giao đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, 
xem xét các nội dung trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: GDĐT, KHĐT, TC, NV, TP; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- C, PVP UBND tỉnh,   
   các Phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (LTT). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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