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BÁO CÁO 

Tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các Sở, ngành có liên quan 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đối với dự thảo tờ trình, dự thảo 

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ  

trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022-2025 

 

         Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu;  

- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố. 

 

Ngày 04 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

984/UBND-TH về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng xóa mù chữ trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022-2025, trong đó đã giao Sở Giáo dục và 

Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo 

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022-2025. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Giáo dục và Đào tạo đã 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng dự thảo 

tờ trình, dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác xóa mù 

chữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022-2025. 

Ngày 17 tháng 10 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 

số 2167/SGDĐT-GDTrH-TX&CN về tham gia ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết 

quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu giai đoạn 2022-2025 để xin ý kiến các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố. Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được 21 ý kiến tham 

gia bằng văn bản: 

 1. Có 08 ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, 

thành phố vào nội dung dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.  

2. Có 13 ý kiến của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

nhất trí với nội dung của dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, 

thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghiêm túc tiếp thu, bổ sung ý kiến của 

các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo 

tổng hợp ý kiến và chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 

Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu giai đoạn 2022-2025 (Có phụ lục tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý 
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của các tổ chức, cá nhân; dự thảo Tờ trình; dự thảo Nghị quyết và phụ lục 

thuyết minh nội dung mức chi và công văn góp ý của các sở, ban, ngành kèm 

theo). 

Trên đây là báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn 

vị tham gia ý kiến vào dự thảo tờ trình, dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, 

mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022-

2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh;  

- Các phòng CM, NV Sở;  

- Lưu: VT, GDTrH-TX&CN.  
 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lưu Hồng phương 
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