
UBND HUYỆN KON RẪY 

PHÒNG GD&ĐT 

 

Số:      /PGDĐT 
V/v xin ý kiến góp ý dự thảo 

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 08/CT-TTg ngày 01 tháng 6 

năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường triển khai công 

tác xây dựng văn hóa học đường 

trên địa bàn huyện Kon Rẫy 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

Kon Rẫy, ngày     tháng     năm 2023 

                                                                     

Kính gửi:   

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

- Hội Khuyến học huyện; 

- Huyện Đoàn Kon Rẫy; 

- Liên Đoàn Lao động huyện; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ  Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường 

(Chỉ thị số 08/CT-TTg), Quyết định số 54/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Kế hoạch triển khai 

Chỉ thị số 08/CT-TTg;  

 Căn cứ Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh 

Kon Tum ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 

01 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công 

tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Kon Rẫy giao phòng GDĐT 

chủ trì phối hợp xây dựng Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg 

ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai 

công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn huyện Kon Rẫy. 

Để hoàn thiện Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 

01 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công 

tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn huyện trình Lãnh đạo Ủy ban ban 

nhân dân huyện phê duyệt và ban hành đúng quy định. Phòng Giáo dục và Đào 

tạo đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý các nội dung của Dự thảo Văn 

bản (có dự thảo Kế hoạch gửi kèm). Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan, 

đơn vị gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 27 tháng 3 năm 2023 để 

tổng hợp báo cáo, trìnhỦy ban nhân dân UBND huyện theo quy định. Sau 



thờigian trên nếu đơn vị không có văn bản góp ý thì coi như đã thống nhất với 

dự thảo Kế hoạch đã đề ra. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, 

phối hợp./.  

  Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TH. 

TRƯỞNG PHÒNG 

       

 

 

 

 Nguyễn Minh Trí 
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