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Đình Lập, ngày 07 tháng  6 năm 2019 

 
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện công văn số 1274/SGDĐT-TCCB ngày 30/5/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về việc góp ý, đăng tải dự thảo Quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Quyết định giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Sở Giáo dục 

và Đào tạo, 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn; dự thảo 

Quyết định về việc giải thể trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Đề án giải thể Trung tâm ngoại ngữ - tin 

học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Đình Lập 

nhất trí với nội dung các dự thảo trên do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng. 

 Trên đây là ý kiến góp ý của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập để Sở 

Giáo dục và Đào tạo biết, tổng hợp./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;    

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;  

- Lưu: VT.     
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