
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /SGDĐT-GDDT 

 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

V/v góp ý dự thảo văn bản UBND tỉnh 
thực hiện Kết luậnsố 1193-KH/TU, ngày 11-

11-2019của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV 

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 Căn cứ Công văn số 3051/UBND-KGVX, ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tham mưu thực hiện Kết luận số 1193-KH/TU, ngày 11-11-2019 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; 

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh 

triển khai thực hiện Kết luậnsố 1193-KH/TU, ngày 11-11-2019của BCH Đảng bộ tỉnh 

khóa XV về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 23-8-2016 của 

Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số 

giai đoạn 2016-2020 (có dự thảo văn bản gửi kèm); kính đề nghị quý cơ quan, đơn 

vị góp ý để Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp hoàn thiện dự thảo văn bản tham mưu 

Ủy ban nhân tỉnh theo yêu cầu; 

Góp ý của các cơ quan, đơn vị xin gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Kon Tum hoặc theo địa chỉ số 22 Nguyễn 

Thái Học, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum trước ngày 06 tháng 12 năm 2019. 

Sở Giáo dục và Đào tạo rất mong sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, 

đơn vị./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (ph); 

- GĐ, các PGĐ Sở (biết); 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Đăng Website Sở; 

- Lưu: VT, GDDT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 
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