
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

 V/v thực hiện Chương trình                  

“Xây dựng mô hình Công dân              

học tập giai đoạn 2021 - 2030” 

   

                                Kính gửi:  

                                               - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

                                               - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,  

                                                 các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

                                               - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học 

tập giai đoạn 2021 - 2030” (Chương trình), đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 

Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị các sở, ban, ngành, tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Hội Khuyến học 

các cấp triển khai thực hiện Chương trình, bảo đảm các mục tiêu đề ra và phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

2. Đề nghị Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng 

chuyên mục tuyên tuyền về xây dựng xã hội học tập, trong đó có tuyên truyền về 

mô hình “Công dân học tập”. 

3. Giao Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Hội 

Khuyến học Việt Nam. 

(Quyết định số 677/QĐ-TTg gửi kèm theo qua VNPT-iOffice).  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo, đề nghị các cơ quan liên quan 

thực hiện./. 
 

  Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KGVX, THNC, KT; 

  - Lưu: VT, KGVX (NTH). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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