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V/v lấy ý kiến về Báo cáo 

tổng kết kết quả thực hiện 

Đề án "Xây dựng xã hội học 

tập, giai đoạn 2012 - 2020" 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

                   

              

 Kính gửi: Thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập, 

        tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2012 - 2020. 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập 

tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2012 - 2020 (Ban Chỉ đạo) trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Báo cáo Tổng kết kết quả thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 

2012 - 2020" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, 

Thực hiện Quy chế Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã hiệu chỉnh dự thảo Báo cáo, 

xin gửi dự thảo nêu trên để lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên Ban 

Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2012 - 2020. 

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, góp ý và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh trước ngày 20/10/2020 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Trường hợp cần có thêm thời gian để nghiên cứu, đề nghị phản hồi về Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh được biết; sau thời gian nêu trên, nếu các đồng chí không có ý 

kiến phản hồi được xem như thống nhất với dự thảo nêu trên. 

(Dự thảo Báo cáo Tổng kết kết quả thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập, giai 

đoạn 2012 - 2020" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của tỉnh tại địa chỉ vpub.soctrang.gov.vn; mục "Góp ý dự thảo văn bản của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng")./. 
 

 

NNơơii nhận: 
- Như trên; 

- Sở GDĐT; 

- Lưu: VT.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Tôn Quang Hoàng 
 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-10-13T09:47:01+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Trương Quốc Điền<truongquocdien-soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-10-13T10:00:25+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Tôn Quang Hoàng<tonquanhoang-soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-10-14T14:35:00+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vanphong_soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-10-14T14:35:08+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vanphong_soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-10-14T14:35:40+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vanphong_soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




