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Gia Lai, ngày 15 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai Kế hoạch thực hiện
Đề án “Xây dựng xã hội học tập
giai đoạn 2021-2030” trong năm
2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Công văn số 3320/BGDĐT-GDTX ngày 06/8/2021 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai
đoạn 2021-2030”;
Thực hiện Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học
tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Đề án).
Sở GDĐT là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và
đào tạo của tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã và thành phố (sau đây gọi chung là đơn vị) triển khai các hoạt
động thực hiện Đề án trong năm 2021 như sau:
Trong năm 2021, các đơn vị tổ chức quán triệt, phổ biến, truyền thông
nội dung của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã
hội, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền…, trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc
cổng thông tin điện tử trực thuộc để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và mọi người dân được biết.
Đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Sở GDĐT
Gia Lai trước ngày 15/12/2021 để tổng hợp báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT;
- UBND tỉnh;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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