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UBND TỈNH SƠN LA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 977/SGDĐT-TCCB&CTTT

Sơn La, ngày 21 tháng 5 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hoạt động hưởng ứng Ngày
Đại dương thế giới, Ngày Môi
trường thế giới năm 2019

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 1619/UBND-KT, ngày 20/5/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Đại dương thế
giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019;
Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về Ngày đại dương thế giới (08/6
hàng năm); ngày Môi trường thế giới (05/6), Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị
phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc tổ chức
quán triệt và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày
Môi trường thế giới năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi
trường tại Công văn số 2229/BTNMT-TCMT ngày 15/5/2019 (gửi kèm); báo
cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ và
Chính trị, tư tưởng) trước ngày 31/7/2019 đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ
email: huongnguyensl69@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và
Môi trường theo quy định.
Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện. Nếu có vướng mắc, đề nghị thông tin về Phòng Tổ chức cán bộ và Chính trị,
tư tưởng (Đ/c Nguyễn Thị Hương; số điện thoại: 0942755969) để giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCB&CTTT, Hg (55b).
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Hoàng Tiến Đức

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT
15 năm thực hiện chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Sơ bộ đặc điểm, đối tượng sử dụng sách ở địa bàn.
- Trình độ học vấn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đơn vị.
II. THỰC TRẠNG 15 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20-CT/TW,
NGÀY 27/01/2003 CỦA BAN BÍ THƯ

1. Kết quả
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý chính quyền các cấp
trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW.
- Kết quả đạt được trong quá trình triển khai Chỉ thị 20-CT/TW theo các
nội dung chủ yếu sau đây:
+ Đánh giá việc quản lý, khai thác, sử dụng sách lý luận, chính trị tại đơn
vị nhất là sách của Đề án trang bị; tủ sách pháp luật, sách của các Bộ, ngành,
đoàn thể.
+ Đánh giá số lượng đầu sách sách lý luận chính trị và tỷ lệ sách lý luận
chính trị bổ sung hàng năm trong hệ thống thư viện của đơn vị.
+ Đánh giá nhu cầu tìm đọc, khai thác sách lý luận chính trị của cán bộ,
đảng viên.
+ Đánh giá công tác truyền thông của địa phương về sách lý luận, chính trị.
+ Đánh giá tác dụng của sách lý luận, chính trị đối với việc đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
+ Đánh giá việc thực hiện những nhiệm vụ của đơn vị mà Ban Bí thư đã
đề ra trong Chỉ thị số 20-CT/TW.
2. Hạn chế, nguyên nhân hạn chế và bài học kinh nghiệm (bám sát các nội
dung trong đề cương để nêu những tồn tại hạn chế).
III. PHƯƠNG HƯỚNG, KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng, nhiệm vụ
2. Kiến nghị đề xuất đối với Ban Bí thư, Chính phủ và các cơ quan chỉ đạo
quản lý, các nhà xuất bản và các cơ quan, đơn vị khác liên quan về nội dung, hình
thức, thể loại sách lý luận, chính trị cần nghiên cứu, xuất bản, phát hành.

PHỤ LỤC BÁO CÁO
TÌNH HÌNH XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH SÁCH LÝ LUẬN, CHÍNH TRỊ

I. Thông tin chung
1. Đơn vị hành chính
- Phòng GDĐT huyện, thành phố
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.
2. Thư viện của đơn vị
- Số sách trong thư viện (Số bản);
Trong đó: Số sách lý luận, chính trị (Số bản) chiếm tỷ lệ %.
II. Kinh phí
Số kinh phí đầu tư cho thư viện đơn vị mua bổ sung sách (giai đoạn 20032018. Tính theo triệu đồng)
Trong đó: Kinh phí dành mua sách lý luận, chính trị (triệu đồng) chiếm
tỷ lệ %.

