
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 

V/v thực hiện quy định về đánh 

giá, xếp loại Đơn vị học tập 

 

Kính gửi:      

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập,  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 

111/KH-UBND ngày 27/6/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết 

định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây 

dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; xây dựng và thực hiện Kế hoạch 

xây dựng xã hội học tập của cơ quan, đơn vị. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo  

- Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, xếp loại Đơn vị học 

tập cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh; trình UBND tỉnh trong tháng 

9 năm 2020. 

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập của các 

đơn vị trên địa bàn.  

- Tổng hợp và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh 

trước  ngày 31 tháng 01 hàng năm. 

3. Sở Tài chính  

 Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, 

thanh tra, tổng kết việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập. 
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4. UBND các huyện, thành phố  

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc huyện, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện 

kế hoạch đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập. 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức kiểm tra việc đánh 

giá, xếp loại Đơn vị học tập của các đơn vị thuộc huyện, thành phố trên địa bàn. 

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

KG-VX, TH-NC, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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