
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1283/SGDĐT-KHTC 

V/v: Đề nghị đăng tải và góp ý vào dự 

thảo Nghị quyết quy định mức thu học 

đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông công lập năm học 2022 

- 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

Lạng Sơn, ngày  10 tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: Tư pháp, Sở Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Ban  Dân tộc 

tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 
 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Công văn số 1701/VP-KGVX ngày 

22/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công 

lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. 

 Để đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo 

quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị: 

1. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn hồ sơ dự thảo Nghị quyết lên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân góp ý kiến. 

2. Các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và tham gia ý kiến góp ý đối với nội 

dung dự thảoTờ trình, Nghị quyết gửi kèm theo công văn này. 

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 

ngày 21/5/2022 để kịp thời hoàn thiện và trình UBND tỉnh theo quy định. 
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(Gửi kèm theo: Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn). 

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm 

phối hợp thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

           Hoàng Quốc Tuấn 
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