
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VX 

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 
24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022  

của Thủ tướng Chính phủ 

Lào Cai, ngày        tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  
- Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, 
nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Văn phòng UBND tỉnh đã sao gửi các đơn 
vị), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan 
và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh nghiên cứu, triển khai thực hiện các 

nội dung quy định tại Quyết định trên; tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND 
tỉnh để gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 

Căn cứ nội dung chỉ đạo trên, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên 
quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT UBND tỉnh; 
- CVP, PCVP2; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH1, NC1, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Giàng Thị Dung 
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