
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

BAN CHỈ ĐẠO XDXHHT 
 

Số:         /CV-BCĐ 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch                

số 225/KH-UBND ngày 27/12/2021         
của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

      Tuyên Quang, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

                Kính gửi:   
                                  - Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; 

                                  - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 
   - Các sở, ban, ngành; 

   - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 10/1/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Tuyên Quang 
giai đoạn 2021-2030; 

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 27/12/2021 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 02/11/2021 của 
Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của 

Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, 

Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ 

quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội 
dung Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 27/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi 
người dân được biết. 

2. Theo chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện nội dung công 
việc được giao tại Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 27/12/2021 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-

2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Tuyên Quang trân trọng đề nghị 

các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Trưởng Ban Chỉ đạo XDXHHT (báo cáo); 
- Thành viên BCĐ XDXHHT (phối hợp); 
- Lãnh đạo Sở GDĐT; 
- Lưu: VT, GDPT (Tuân). 

KT. TRƯỞNG BAN 

                    PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 
 

 

 Vũ Đình Hưng 
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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