
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NINH THUẬN 

 

Số:         /UBND-VXNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Ninh Thuận, ngày        tháng 3 năm 2022                      

V/v bổ sung, điều chỉnh Công 

văn số 896/UBND-VXNV ngày 

07/3/2022 của UBND tỉnh  

 

 

                                 Kính gửi:    

 

 

 

 

 

 
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,  Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 496/SGDĐT-

KHTC ngày 09/3/2022 về việc đề nghị điều chỉnh nội dung Công văn số 

896/UBND-VXNV ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở ý kiến 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 719/SKHĐT-QLN ngày 03/3/2022;  

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

1. Thống nhất đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư  

tại các văn bản nêu trên về điều chỉnh điểm c khoản 1 Công văn số 896/UBND-

VXNV ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhu cầu vốn đầu tư cơ sở 

vật chất thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục mầm non và phổ thông giai 

đoạn 2021 – 2025, cụ thể như sau: 

1. Nội dung đã ban hành tại điểm c khoản 1 Công văn số 896/UBND-

VXNV: 

c) Về nhu cầu vốn đầu tư cơ sở vật chất thực hiện đổi mới Chương trình 

giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2021-2025. 

“- … 

- Đối với Giáo dục mầm non: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối 

hợp các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan và địa phương tham 

mưu Ủy ban nhân tỉnh bổ sung nguồn vốn của tỉnh để thực hiện theo Báo cáo số 

174/BC-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian hoàn thành 

trước ngày 15/3/2022”. 

2. Nay điều chỉnh lại: 

c) Về nhu cầu vốn đầu tư cơ sở vật chất thực hiện đổi mới Chương trình 

giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2021- 2025. 

“- … 

- Đối với Giáo dục mầm non: 

+ Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết 
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bị các Trường mầm non từ nguồn vốn ngân sách Trung ương theo Đề án bảo 

đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông 

giai đoạn 2017-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018. 

+ Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cân đối nguồn số vốn đã 

được giao trong giai đoạn 2021- 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển 

khai thực hiện Chương trình”. 

Các nội dung khác theo Công văn số 896/UBND-VXNV ngày 07/3/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh không thay đổi. 

2. Đề nghị các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy 

định; báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT Nguyễn Long Biên; 

- Các Sở: TC, XD, TNMT; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. NAM. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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