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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Dng Tháp, ngày 14 tháng 7 nám 2020

KInh gui: Trithng phông Phông GDDT huyn, thj, thành ph
Can cu Quyêt djnh so 1374/QD-UBND.HC ngày 15 tháng 11 näm 2019 cUa
UBND Tinh ye vic phê duyt dir an: "Mua sam thiêt bj tôi thiêu cho các tru&ng
mâm non" thuc chuung trInh m1ic tiêu quôc gia xây dirng nông thôn m9i 2019.
Can ci Quy& djnh s 904/QD-UBND.HC ngày 17 tháng 6 nàm 2020 cüa
UBND Tinh ye vic phé duyt Kê hoach dâu thâu bô sung dir an: "Mua sam thiêt
bj tôi thiêu cho các tmng mâm non" thuc ch'txang trInh mlic tiêu quôc gia xây
dimg nông thôn mài 2019
S&Giáo diic và Dào to (GDDT) thông báo dn các dan vj nêu trên dir an:
"Mua sam thiêt bj tôi thiêu cho các tnrng mâm non" thuc chuang trInh miic tiêu
quôc gia xây dirng nông thôn m&i 2019 (dInh kern: quyét dinh phê duyçt, chi tiêt
dt an, danh sách các trwô'ng mám non du'cic thy hwó'ng bô sung thiêt bj trong dy'
an...).
Si GDDT yêu cu các don vj th%rc hin thông tin tuyên truyn rng râi cho
phi huynh, hçc sinh và nhãn dan dja phuong ye dir an nêu trên và däng tài cong
khai trên website, kênh thông tin cüa don vj; thl.'1 trixâng các don vj th%1 hu&ng bO
sung thiêt bi trong di.r an can lap kê hoach thuc hiên, co cac buac chuân bi ye diêu
kin co s& v.t chat... dé tiêp nh.n thiêt bj dy h9c toi thiêu, thiêt bj nhâ bêp; to
chüc dy h9c, khai thác thiêt bj kjp th?ii, phçic vii tot chucing trInh dy hçc, chü
trQng 1 trInh xay drng các tru&ng mâm non dt chun quôc gia, to diêu kin
nâng cao k5 näng thc hành, 1uyn tQtp cho h9c sith.
Si Giáo dic và Dào to yêu c.0 thu trix&ng các don vj thrc hin t& tinh th.n
cong van nay. Trong qua trInh thirc hin nêu có gI vtr&ng mac, thông tin ye phông
CNTTTBTV (Tel: 0277.3876375, email: phongcntt.sodongthap@moet.edu.vn) dê
kjp thii giâi quyêt./. ,LA—
No'inhmn:
- Nhix trên;
- UBND huyn, thj, thành phô (dé biét);
- GD Va CC PGD (de biet);
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