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  PHIẾU TRÌNH KÝ DUYỆT VĂN BẢN 

 

  

 Kính gửi: Đồng chí Hoàng Văn Lực, Phó chủ tịch UBND huyện. 

 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, Phòng Giáo dục và Đào tạo kính 

trình đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện ký duyệt văn bản như sau: 

1. Căn cứ trình ký duyệt văn bản: 

 Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

về việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa”; Kế hoạch 173/KH-UBND ngày 27/6/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh 

phong trào thọc tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai 

đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 183/KH-UBND, 

ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chương trình  “Xây 

dựng mô hình Công dân học tập  giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa. 

 2. Thể loại văn bản: Kế hoạch. 

 3. Nội dung: Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý trung tâm 

học tập cộng đồng và xây dựng xã hội học tập cho đội ngũ cán bộ cốt cán trên 

địa bàn huyện Thiệu Hóa. 

 4. Đơn vị nhận văn bản: Ban chỉ đạo XDXHHT tỉnh, Thường trực 

Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện, Các phòng, ban, ngành, cơ quan cấp huyện, 

UBND các xã, thị trấn, các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX huyện. 

Kính trình đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện xem xét ký duyệt./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Ngô Xuân Dũng 

 

 


		dungnx.thieuhoa@thanhhoa.gov.vn
	2022-09-19T07:45:13+0700


		2022-09-19T08:29:37+0700


		2022-09-19T08:30:01+0700


		2022-09-19T08:31:00+0700




