UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2548 /SGDĐT-GDTrHCTTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 03 tháng 11 năm 2021

V/v đăng ký chỉ tiêu xây dựng Kế
hoạch nâng cao chất lượng học sinh dân
tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai
giai đoạn 2021- 2025

Kính gửi:
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo.
Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ về đẩy
mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định
hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 3033/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đối
với đồng bào dân tộc thiểu số lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia
Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu
số trên địa tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét
phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị đăng ký các chỉ
tiêu
theo
Biểu
mẫu
đính
kèm
tại
đường
link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1neQUZnoXOzS3qcA8K0xUAVwAu6CL
6Mxm/edit#gid=694935131
Yêu cầu các đơn vị đăng ký chỉ tiêu gửi về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục
Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên, trước ngày 16/11/2021
theo địa chỉ Email: giaoductrunghocgialai@gmail.com)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng Website sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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Lê Duy Định

