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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 7 năm 2019

/UBND-KGVX

V/v triển khai Kết luận số 51KL/TW ngày 30/5/2019 của
Ban Bí thư

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số
3752-CV/TU ngày 15/7/2019 tham mưu 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 (bản chụp văn bản và Kết
luận số 51-KL/TW kèm theo); được sự thống nhất của Ban Cán sự đảng
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu kỹ nội dung Kết luận số 51KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư nêu trên, chủ trì phối hợp với các sở,
ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển
khai thực hiện Kết luận số 51, tham mưu văn bản cho Ban cán sự Đảng
UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hoàn thành nhiệm vụ trước
ngày 29/7/2019./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo)
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm258
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