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           Hải Dương, ngày      tháng 02 năm 2023

   

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 583/BGDĐT-HTQT ngày 
17/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý nhà nước 
đối với hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hoạt 
động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

          Về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, 
đơn vị có liên quan tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác, đầu 
tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hoạt động kinh doanh dịch vụ tư 
vấn du học; báo cáo hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực 
giáo dục và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tư 
vấn du học năm 2022 trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban 
nhân dân tỉnh trước ngày 03/3/2023./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;       
- Chủ tịch UBND tỉnh;             (để báo cáo)
- PCT UBND tỉnh (Ô. Hùng);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Sở: LĐTBXH, KHĐT;
- PCVP UBND tỉnh (Ô. Khanh);
- Lưu: VT, KGVX, H.(5).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng
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