
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

            Số:          /BGDĐT-TĐKT 

V/v góp ý dự thảo Đề cương Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng 10 năm 2021 

                            Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 1352/UBND-KGVX, 

ngày 23/9/2021 của  UBND tỉnh Lạng Sơn về việc góp ý dự thảo Đề cương 

Nghị quyết HĐND tỉnh Lạng Sơn về quy định mức thưởng đối với tập thể, cá 

nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến 

như sau:  

1. Việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn quy định mức 

thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, 

khu vực, châu lục, quốc tế trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo là cần thiết, phù 

hợp với các quy định hiện hành nhằm ghi nhận tài năng và công sức của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên đã có đóng góp tích cực cho 

sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo ủng hộ 

và khuyến khích nhân rộng nội dung này. 

2. Về nội dung dự thảo Đề cương Nghị quyết, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

nhất trí với các nội dung được quy định trong dự thảo chính sách. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (để biết); 

- Lưu: VT, TĐKT. 

 

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Ngô Thị Minh 
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