
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
 

Số:        /UBND-GDĐT 
V/v góp ý dự thảo Đề án rà soát,  

sắp xếp hệ thống trường, lớp trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-

2025, định hướng đến năm 2030   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đình Lập, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

 

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

 

 Căn cứ  Công văn số 1207 /SGDĐT-TCCB ngày 05/5/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Lạng Sơn về việc xin ý kiến dự thảo Đề án rà soát, sắp xếp hệ 

thống trường, lớp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2025, định hướng 

đến năm 2030.   

Sau khi nghiên cứu dự thảo “Đề án rà soát, sắp xếp hệ thống trường, lớp 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”, 

Ủy ban nhân dân huyện cơ bản nhất trí các nội dung trong dự thảo Đề án.   

Tuy nhiên, căn cứ Công văn số 483/VP-THNC ngày 10/02/2022 của 

UNBD tỉnh về việc chủ trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP; Báo cáo số 378/BC-UBND ngày 

07/4/2022 của UBND huyện Đình Lập về việc rà soát, cung cấp nội dung, số 

liệu phục vụ xây dựng Đề án rà soát, sắp xếp hệ thống trường, lớp giai đoạn 

2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đình Lập. UBND 

huyện Đình Lập xin bổ sung nội dung sáp nhập Trường Mầm non xã Đồng 

Thắng vào Trường Mầm non xã Cường Lợi thuộc UBND huyện Đình Lập (thời 

điểm sáp nhập bắt đầu từ tháng 8/2023) tại phần thứ tư Nội dung, nhiệm vụ và 

giải pháp thực hiện trong đề án mục a. Sáp nhập trường học (Trang 8) 

(có bổ sung theo phụ lục 2 đính kèm) 

 UBND huyện trân trọng kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét,  tổng 

hợp./. 
 

Nơi nhận:                                                                  
- Như trên;         

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT.   

 

KT. CHỦ TỊCH 
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