
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-VXNV 

V/v báo cáo thực trạng, nhu 

cầu đầu tư cho các trường 

PTDTNT, PTDTBT, phổ 

thông có HSBT phục vụ công 

tác phân bổ kinh phí theo 

Quyết định 1719/QĐ-TTg 

  Ninh Thuận, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 
 

Tiếp nhận Công văn số 4969/BGDĐT-GDDT ngày 29/10/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thực trạng, nhu cầu đầu tư cho các trường 

PTDTNT, PTDTBT, phổ thông có HSBT phục vụ công tác phân bổ kinh phí 

theo Quyết định 1719/QĐ-TTg;  

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và 

UBND các huyện, thành phố căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại 

Công văn số 4969/BGDĐT-GDDT ngày 29/10/2021; khẩn trương báo cáo về 

thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường phổ thông dân 

tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú 

trên địa bàn tỉnh, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để làm căn cứ đề xuất phương án phân 

bổ kinh phí đầu tư theo quy định trước ngày 10/11/2021; báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo quy định./. 

(Đính kèm Công văn số 4969/BGDĐT-GDDT ngày 29/10/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo) 

 
Nơi nhận:   KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, PCT Nguyễn Long Biên; 

- Các Sở: TC, KHĐT; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: CVP, PCVP (NĐT), KTTH (NDT); 

- Lưu: VT. VXNV. NAM. 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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