
 
 

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:        /SGDĐT-GDTrH-GDTX 
V/v giới thiệu thành viên Ban chỉ đạo 

triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập 

giai đoạn 2021-2030” 

Quảng Trị, ngày 12 tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi:       

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học 

và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an 

tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị; Hội Khuyến 

học tỉnh. 

  

 

Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và Công văn 

số 3320/BGDĐT-GDTX ngày 06/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai 

Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.  

Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị quý đơn vị giới thiệu 01 đại biểu (họ tên, 

chức vụ, số điện thoại và địa chỉ Email) là lãnh đạo đơn vị tham gia thành viên Ban chỉ 

đạo Cấp tỉnh về triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” 

Giới thiệu của quý đơn vị, danh sách 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 20/10/2021 

để tổng hợp, hoàn chỉnh Quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Trân trọng./. 

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

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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