
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2109/SGDĐT-GDTrH-GDTX 
V/v góp ý Dự thảo văn bản triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 14/CT-TTG ngày 25/5/2021 

của Thủ tướng Chính phủ 

Quảng Trị, ngày 08 tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:       

- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các hội, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí địa phương.   

 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây 

dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng 

xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, Sở Giáo dục và Đào tạo kính gửi các đơn vị Dự thảo 

văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTG ngày 25/5/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ (file đính kèm). Kính đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến để văn bản được 

ban hành phù hợp với thực tế, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi và theo đúng quy trình. 

Nội dung góp ý gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục Trung học - 

Giáo dục Thường xuyên - Số 136 Quốc lộ 9, TP Đông Hà, Quảng Trị và theo địa chỉ 

thư điện tử: gdtrhgdtxsgd@quangtri.gov.vn) trước ngày 18/10/2021 để tổng hợp, hoàn 

chỉnh Dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:      
- Như trên;                                                   
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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