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VĂN PHÒNG  

 

Số:  5019   /VP-KGVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày 19  tháng 11 năm 2021 
 

V/v thực hiện Chương trình “Tăng 

cường giáo dục lý tưởng cách mạng, 

đạo đức, lối sống và khơi dậy khát 

vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu 

niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” 

 

 

 
 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu 

niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” (Chương trình), 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 các cơ quan liên quan trên cơ 

sở nội dung Chương trình và Kế hoạch thực hiện Chương trình của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, chủ động theo dõi các văn bản chỉ đạo liên quan của trung ương, nghiên 

cứu, dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm 

hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 

(Quyết định số 1895/QĐ-TTg được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ngành: LĐTBXH, TC, TT&TT,  

   VHTTDL, NV, CA tỉnh, Đài PTTH tỉnh; 

- Đoàn TNCSHCM, LĐLĐ tỉnh; 

- Các Hội: CCB, ND, Khuyến học tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng KGVX, THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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