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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Thuận, ngày 01 tháng 11 năm 2022 

                         

       Kính gửi:  

  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

  - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

  - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

  - Trung tâm Thông tin tỉnh; 

  - Hội Khuyến học tỉnh. 

    

Căn cứ Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã 

hội học tập giai đoạn 2021-2030”;  

Căn cứ Công văn số 1589/UBND-KGVXNV ngày 26/5/2022 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện Đề án “Xây 

dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” tỉnh Bình Thuận; Theo đó, Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, phối hợp với 

Sở Tài chính, Hội Khuyến học tỉnh, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố triển khai xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định nội dung, mức chi và nguồn kinh phí cho việc triển khai thực hiện Đề án “Xây 

dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.   

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, để kịp thời 

tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Nghị 

quyết; Sở GDĐT đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết 

Quy định nội dung, mức chi và nguồn kinh phí cho việc triển khai thực hiện Đề 

án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

(gửi các dự thảo kèm theo). 

Sở GDĐT kính đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố quan tâm, phối hợp, khẩn trương có ý kiến góp ý đối với các văn bản dự 

thảo, đồng thời gửi văn bản góp ý về Sở GDĐT, kể cả trường hợp thống nhất với 

các dự thảo (qua Phòng Giáo dục trung học và Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên, email: phonggdtrh.sobinhthuan@moet.edu.vn) trước ngày 

19/11/2022, để kịp thời hoàn thiện các dự thảo và thực hiện các bước tiếp theo. 

Đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh cho đăng tải toàn văn các dự thảo trên 

cổng thông tin điện tử của tỉnh đến ngày 02/12/2022 để các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân góp ý kiến. 
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  Sở GDĐT rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, 

đơn vị và địa phương./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Văn xã huyện Phú Quý; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website Sở GDĐT (để đăng tải);                                                                                                                                        

- Lưu VT, GDTrH&CN-TX (H_02b).                                                                            

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Phan Đoàn Thái 
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