
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1837/VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  24 tháng 5  năm 2018 

V/v sơ kết 05 năm thực hiện 
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 
04/11/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI 
 

 
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 1868/QĐ-BGDĐT ngày 18/5/2018 của Bộ 
trưởng Bộ  Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện 
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm 1 mục III của 
Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định trên.  

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo 
của UBND tỉnh về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW theo đề 
cương kèm theo Quyết định số 1868/QĐ-BGDĐT ngày 18/5/2018 của Bộ 
trưởng Bộ  Giáo dục và Đào tạo; lấy ý kiến các sở, ngành liên quan, UBND các 
huyện, thành phố; tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo, gửi về Văn phòng 
UBND tỉnh trước ngày 05/6/2018. 

(Quyết định số 1868/QĐ-BGDĐT ngày 18/5/2018 của Bộ trưởng Bộ  
Giáo dục và Đào tạo được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan phối hợp thực 
thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Các Sở: LĐTBXH, YT, VHTTDL,  
KHĐT, TC, NV;  
- UBND các huyện/TP; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, NC, KTTH, KTCN, THCB;  
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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