
 

 

 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng 

Thực hiện Công văn số 1529/SGD&ĐT-TT ngày 24/11/2020 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Cao Bằng về việc xin ý kiến góp ý văn bản quy phạm pháp luật để 

trình UBND tỉnh ban hành. 

 Sau khi nghiên cứu dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định sửa đổi 

một số Điều tại Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành 

theo Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng; dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành theo Quyết định 

số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và các tài 

liệu gửi kèm công văn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh cơ bản nhất trí 

với nội dung dự thảo các văn bản, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉnh sửa trong 

dự thảo Quyết định, tại gạch đầu dòng thứ nhất của Nơi nhận từ “Như điều 3” 

thành “ Như điều 4” để phù hợp với nội dung văn bản.  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi ý kiến để Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Cao Bằng theo dõi, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nông Minh Huân  

 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ LAO ÐỘNG - THÝÕNG BINH 

 VÀ XÃ HỘI 

Số:               /SLÐTBXH-VP 

V/v góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật để trình UBND tỉnh ban hành  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày         tháng 12 năm 2020 
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