
UBNB HUYỆN BẮC YÊN 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
 

 

Số: 319/PGD&ĐT 

V/v xin ý Dự thảo kết luận của Ban 
Thường vụ huyện ủy về công tác xây 
dựng trường học trên địa bàn huyện Bắc 
Yên đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                          
Bắc Yên, ngày 03 tháng 06 năm 2021 

  

 
Kính gửi:  

- Các cơ quan thuộc UBND huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các trường học trên địa bàn huyện. 
  

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 31/3/2021 của Ban Chỉ đạo 252 
Huyện ủy Bắc Yên về thực hiện Đề án 01 giai đoạn 2021-2025.  

Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Bắc Yên tham mưu xây dựng dự thảo 
Kết luận của Ban Thường vụ huyện ủy về công tác xây dựng trường học trên địa 
bàn huyện Bắc Yên đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025. 

Thực hiện quy trình tham mưu xây dựng văn bản; Phòng Giáo dục & Đào 
tạo huyện Bắc Yên xin ý kiến các cơ quan, đơn vị về dự thảo văn bản: Kết luận 

của Ban Thường vụ huyện ủy về công tác xây dựng trường học trên địa bàn 
huyện Bắc Yên đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 (có dự thảo văn bản gửi kèm 

theo). 

Văn bản góp ý xin gửi về Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện qua hệ thống 

văn bản quản lý điều hành VNPT iOffice hoặc địa chỉ email: 
ngockhangby@gmail.com trước ngày 10/6/2021. 

Sau ngày 10/6/2021, nếu đơn vị không có văn bản tham gia ý kiến được 
coi là đồng ý với dự thảo văn bản gửi xin ý kiến.     

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, phối hợp./. 

Nơi nhận:                   
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 
 

 
Nguyễn Thị Dung 
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