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CONG HOA xA HO! CHU NGH1A VIT NAM
Dc Up - Tir do - Hnh phuic

UY BAN NHAN DAN
HUYN CHCf GAO

Cho' Gçio, ngày 0 tháng1nam 2020

S: )1LVUBND-DT)W
V/v pH duyt ke hoach sira chüa
trlx?Yng Rip nãm 2020.

KInh gri: Phông Giáo diic và Dào tao.
Uy ban nhân dan huyn Cho Gao có nhn Th trInh s 190/TTr-PGD&DT
ngày 08 tháng 4 nàm 2020 cüa Phông Giáo dic vã Dâo tao ye vic phê duyt kê
hoach sira chüa tru?mg lap näm 2020; T& trInh so 200/TTr-TCKH ngày 08
tháng 4 nàm 2020 cüa Phông Tài chinh - Kê hoach.
Qua xem xét, Uy ban nhân dan huyn có kin nhu sau:
Dng phê duyt U hoach sira chüa trumg lap 11am 2020 cüa Phông Giáo
dye và Dào tao, theo dê xuât cüa Phông Tài chInh - Kê hoach tai T& trInh so
200/TTr-TCKH ngây 08 tháng 4 11am 2020 cu the nhu sau:
1.Di vai bc h9c Mâm non: 05 cong trInh;
2. DM vai bc h9c Tiêu hoc: 05 cong trInh.
3. Di vai bc h9c Trung hoc cci sâ: 03 cong trInh.
(Co danh mic các cong trmnh si:ra chfta các trumg h9c kern theo)
Ngun von: Kinh phi sir nghip giáo diic näm 2020.
Phông Giáo dc và Dâo tao có trách nhim thirc hin dy dü các thu tiic, h
so dé sfra chüa các cong trInh trên theo dung quy djnh.
(Dinh kern: Ta trinh so^ .00/TTr-TCKLJ ngày 08 tháng 4 nàm 2020 cia
Phông Tài chInh - Kê hogch),dJ__-

/

No'i n/i in:
- Nhu trên;
- CT, PCT. UBND huyn (Cao Tan Hiràng);
- Phông TC-KH;
- CVP: Thành;
- Lu'u: VT, PIiuóc.
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