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Kế hoạch hành động của Chính phủ 

thực hiện Kết luận số 49-KL/TW 

ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư 

Lạng Sơn, ngày        tháng 12  năm 2019 

 
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thực hiện Công văn số 5600/BGDĐT-GDTX ngày 12/12/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Kế hoạch hành động của Chính phủ 

thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư, sau khi nghiên 

cứu, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Kế hoạch và có 

một số ý kiến như sau: 

1. Tại mục 1.1, phần II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU đề nghị bổ 

sung: Tiếp tục tổ chức quán triệt phổ biến nội dung Chỉ thị số 11-CT/TW và Kết 

luận số 49-KL/TW đến các tầng lớp nhân dân và toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và tạo động lực tích cực về công 

tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.  

2. Tại mục 4.1, phần II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU đề nghị bổ 

sung: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng xã 

hội học tập” đến năm 2020, bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin; phối hợp với 

các cơ quan, tổ chức liên quan ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án đến 

năm 2030.  

3. Phần DANH MỤC cần bổ sung cụ thể tiến độ thời gian ban hành Kế 

hoạch của các Bộ, ngành: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

4. Tại dự thảo Quyết định và dự thảo Kế hoạch hành động cần điều chỉnh 

thời gian phù hợp (giai đoạn 2020-2025 hoặc 2020-2030), vì Kế hoạch hành 

động giao nhiệm vụ cho các Bộ, Hội Khuyến học Việt Nam xây dựng các Đề án 

giai đoạn 2020-2030. 

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (LTT).                               

 

                                           

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Long Hải 
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