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Số:             /TTr-SGDĐT Ninh Thuận, ngày     tháng 4 năm 2022 
 

 

 Ờ  RÌNH 

V/v: tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ. 

 

 

Thực hiện C ng v n số 1315/UBND-VXNV ng y 31/3/2022 của  y  an 

nh n   n tỉnh v  việc tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg 

ng y 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê  uyệt Chương trình “Đẩy mạnh 

phong tr o học tập suốt đời trong gia đình,  òng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 

2021 - 2030” (Quyết định 387/QĐ-TTg); 

Qua nghiên cứu nội  ung Quyết định 387/QĐ-TTg, Sở Giáo  ục v  Đ o 

tạo kiến nghị như sau: 

Tại Mục IV. Tổ chức thực hiện của Quyết định 387/QĐ-TTg quy định: 

Hội Khuyến học Việt nam l  đơn vị chủ trì triển khai thực hiện Chương trình; 

x y  ựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng  ẫn Hội khuyến học các cấp triển khai tổ 

chức thực hiện Chương trình tại địa phương; Sở Giáo  ục v  Đ o tạo l  đơn vị 

phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá c ng 

nhận các m  hình học tập trên địa   n cấp xã;  y  an nh n   n các tỉnh, th nh 

phố chỉ đạo sở giáo  ục v  đ o tạo phối hợp với Hội khuyến học kiểm tra, giám 

sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai các m  hình học tập. 

C n cứ các quy định trên, Sở Giáo  ục v  Đ o tạo kính trình  y  an nh n 

  n tỉnh xem xét giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 

387/QĐ-TTg cho Hội Khuyến học tỉnh để đảm  ảo thiết thực, đồng  ộ, thống 

nhất, hiệu quả v  đúng quy định. 

 Sở GDĐT kính trình./. 

 

Nơi nhận:              M     
- UBND tỉnh;                               
-  ãnh đạo Sở; 

-  ưu: VT, NVDH (GDCN&GDTX).   
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