
   UBND HUYỆN BẢO THẮNG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /PGD&ĐT-NV 
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch 

thực hiện đề án giáo dục hướng nghiệp  

và định hướng phân luồng 

  

        Bảo Thắng, ngày       tháng 10  năm 2019 

 

 

  Kính gửi:  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

- Trung tâm văn hóa - thể thao - truyền thông;  

- Trường PTDTNT THCS&THPT huyện và các Trường 

THPT số 1, số 2, số 3; 

- Trung tâm GDNN&GDTX;  

- UBND các xã, thị trấn. 

  

 Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 8 năm 2019 về việc 

phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2025; Phòng Giáo 

dục và Đào tạo đã tham mưu UBND huyện xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện 

đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2025. 

(có dự thảo kế hoạch kèm theo) 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) 

nghiên cứu dự thảo kế hoạch, đóng góp ý kiến để bản kế hoạch đảm bảo tính phù 

hợp, khả thi (có thể ý kiến trực tiếp vào dự thảo kế hoạch hoặc ý kiến bằng văn 

bản), gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 15/10/2019. Nếu quá 

thời gian trên cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn không có ý kiến, coi như 

nhất trí với dự thảo Kế hoạch. Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu UBND 

huyện ban hành Kế hoạch theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

  

 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Đức  
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