ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3278 /UBND-VX

Lào Cai, ngày 20 tháng 07năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết
Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Lào Cai
khóa XVI (lĩnh vực GD&ĐT)

Kính gửi: Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ,
Lao động - Thương binh và Xã hội.
Kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI đã ban hành 04
Nghị quyết thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, gồm: (1) Nghị quyết số
07/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 quy định mức thu học phí đối với cơ sở
giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh
Lào Cai; (2) Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 quy định về nội
dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi đối
với giáo dục phổ thông; hỗ trợ cho học sinh nội trú, bán trú, học sinh có hoàn
cảnh khó khăn trong thời gian ôn tập, thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa
bàn tỉnh Lào Cai; (3) Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về việc
tiếp tục hỗ trợ cho học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành nông thôn
mới năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; (4) Nghị quyết số
11/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 quy định khoản thu, mức thu và cơ chế
quản lý thu, chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở
giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai (các Nghị quyết này có gửi các sở,
ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố).
Triển khai các Nghị quyết trên, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo
chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn
tổ chức thực hiện; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và những khó khăn,
vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện.
Căn cứ nội dung trên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và các đơn vị
liên quan phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT: HĐND, UBND tỉnh;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, KH&ĐT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP 2 ;
- Lưu: VT, TH1 , BBT1 , VX1 .
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