
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-LĐTBXH 

V/v báo cáo việc thực hiện chính 

sách miễn, giảm học phí tại các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng, ngày       tháng 01  năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội –Dân tộc huyện; 

- Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện;  

- Trung tâm Giáo dục - Nghề nghiệp huyện; 

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc; 

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2 tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

Thực hiện Công văn số 2301/SLĐTBXH–GDNN ngày 29/12/2021 của Sở 

Lao động–Thương binh và Xã hội tỉnh về báo cáo việc thực hiện chính sách 

miễn, giảm học phí tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. UBND huyện đề 

nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau: 

1. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách miễn, giảm học phí đối với theo 

quy định tại Nghị quyết số 07/2020/NQHĐND ngày 07/7/2020 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 và Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ trên địa bàn quản lý năm học 

2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. 

 2. Báo cáo chi tiết kết quả thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo 

theo quy định tại Nghị quyết số 07/2020/NQHĐND ngày 07/7/2020 của HĐND 

tỉnh Lạng Sơn; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 và Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ đối với Trường Trung cấp cộng 

đồng Hà Nội trên địa bàn từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. 

 (Có đề cương báo cáo và biểu tổng hợp gửi kèm) 

 Báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Lao động Thương 

binh Xã hội – Dân tộc) trước 10h00 ngày 07/01/2022, bản mềm gửi theo địa chỉ 

Email: Tungpheo12@gmail.com. 

3. Giao Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện đôn đốc, 

tổng hợp báo cáo của các đơn vị; tham mưu cho UBND huyện xây dựng báo cáo 

việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

huyện theo yêu cầu tại Công văn 2301/SLĐTBXH–GDNN. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo đúng 

thời hạn theo quy định./. 
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Nơi nhận: 
- Như trên; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. LĐTBXH-DT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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