
                    
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   GI O   C V    O T O  ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 881/SGDĐT-VP       Lâm Đồng, ngày 28 tháng 5 năm 2020 

V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch 

thực hiện Kết luận số 51-KL/TW 

ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lâm Đồng; 

- Báo Lâm Đồng. 

 

Căn cứ Công văn số 4451/UBND-VX1 ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh về 

việc Thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Sở 

Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-

KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý dự thảo Kế 

hoạch gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/6/2020 để Sở Giáo dục và 

Đào tạo tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét ban hành (gửi dự thảo Kế hoạch và 

các văn bản có liên quan).  

Trân trọng./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Phòng GDĐT các huyện, TP; 

- Lưu: VP, VT.  

GI M  ỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hồng Hải 
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