UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:772

/SGDĐT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2020

V/v cho ý kiến về dự thảo Đề án
hỗ trợ học phí cho học sinh từ
bậc học mầm non đến THPT
trên địa bàn thành phố

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng thông tin điện tử thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số
746/UBND-STC ngày 11 tháng 02 năm 2020 về việc xây dựng các Đề án phí, lệ
phí và định mức chi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trình HĐND thành phố trong
năm 2020.
Trên cơ sở lấy ý kiến của các sở, ban, ngành lần 1, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) đã chỉnh sửa dự thảo “Đề án về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ
bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Để
hoàn chỉnh dự thảo Đề án gởi Sở Tư pháp thành phố thẩm định, Sở GDĐT đề
nghị Cổng thông tin điện tử thành phố hỗ trợ đăng tải dự thảo Đề án trên Cổng
thông tin Điện tử thành phố trong thời hạn 30 ngày theo quy định để các cơ quan,
tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.
Sau thời hạn nêu trên, các tổ chức, cá nhân không có ý kiến góp ý thì xem
như đồng ý với dự thảo Đề án (dự thảo Đề án đính kèm).
Sở KýGiáo
dục và Đào tạo kính đề nghị các cơ quan, tổ chức quan tâm phối
bởi: Nguyễn Anh Quân
Email: quanna@danang.gov.vn
hợp thực Cơ
hiện./.
quan: Sở Giáo dục và Đào tạo,
Thành phố Đà Nẵng
Ngày ký: 25-03-2020 15:49:24
+07:00

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các ph ng, ban sở;
- Ph ng GDĐT các quận, huyện;
- Lưu: VT, KHTC.
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