
UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /SGD&ĐT-TCCB Lào Cai,  ngày        tháng       năm  2022

V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết
số 29/2020/NQ- HĐND tỉnh về chính

sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp
giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Kính gửi:
-.Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai;

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa
đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18
tháng 6 năm 2020;

Căn cứ 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 phápluật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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
Thực hiện công văn số 4948/UBND-TH ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh về

việc thực hiện Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung chương
trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Khoá XVI,

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến
góp ý đối với dự thảo Nghị quyết bổ sung một số điều vào quy định kèm theo Nghị

quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND ban hành quy định các

chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh
Lào Cai, giai đoạn 2021-2025.

(Gửi kèm dự thảo Nghị quyết; Dự thảo Tờ trình; Dự thảo báo cáo đánh giá tác

động của các chính sách).

Do thời gian gấp, Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các cơ quan tham
gia ý kiến bằng văn bản và gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28/10/2022./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Giám đốc, PGĐ Sở GD&ĐT;
- Các phòng Sở GD&DTT;
- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, TP;

- Cổng TTĐT Sở GD & ĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Thuận
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