
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 792 /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày 08  tháng 8 năm 2019 

V/v triển khai thực hiện Kết luận số 
51-KL/TW ngày 30/5/2019 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng 

 
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1437-CV/TU ngày 29/7/2019 của Tỉnh ủy về việc 
triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng, UBND tỉnh yêu cầu:  

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố: 

Tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Kết luận số 51-KL/TW ngày 
30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 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, nhằm thống nhất nhận 
thức, hành động, huy động sự tham gia thực hiện, giám sát, đánh giá, phản biện 
của toàn xã hội. 

Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức chỉ đạo, triển khai thực 
hiện hiệu quả các nội dung yêu cầu tại Công văn số 1437-CV/TU ngày 
29/7/2019 của Tỉnh ủy. Chủ động phối hợp có hiệu quả với Sở Giáo dục và Đào 
tạo trong việc triển khai thực hiện. Báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt 
thẩm quyền của ngành, địa phương. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo yêu 
cầu (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp xây dựng Báo cáo của UBND 
tỉnh).  

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho Ban Cán sự 
đảng UBND tỉnh triển khai các nội dung yêu cầu tại mục 3 của Công văn số 
1437-CV/TU ngày 29/7/2019 của Tỉnh ủy; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong 
tháng 8/2019.  

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại mục 4 của Công 
văn số 1437-CV/TU ngày 29/7/2019 của Tỉnh ủy. Báo cáo UBND tỉnh những 
nội dung vượt thẩm quyền của Sở. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp xây dựng dự thảo 
Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 
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51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; gửi dự thảo Báo 
cáo về UBND tỉnh trước ngày 15/12 hàng năm. 

(Công văn số 1437-CV/TU ngày 29/7/2019 của Tỉnh ủy được sao gửi kèm 
theo qua eOffice). 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức triển khai 
thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, (LTT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
 

Dương Xuân Huyên 
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