
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 

V/v xây dựng dự thảo Báo cáo 

tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 

số 10-CT/TW của Bộ Chính trị 

                               

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 364-

TB/VPTU ngày 22/3/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy, Công văn số 347-

CV/BTGTU ngày 09/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phối hợp xây 

dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-NQ/TW của Bộ Chính 

trị, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan xây dựng 

dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ 

thị số 10-NQ/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khóa X “Về phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung 

học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ 

cho người lớn” như đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn trên; trình 

UBND tỉnh trước ngày 10/7/2021.  

(Công văn số 347-CV/BTGTU được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan 

liên quan biết, thực hiện./. 

 
  Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Sở: LĐTBXH, NV, TC, KH&ĐT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KGVX, THNC, TT THCB; 

 - Lưu: VT, KGVX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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