UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC THỌ

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

Số: 1372 /UBND - TH

Đức Thọ, ngày 23 tháng 6 năm 2020

V/v đôn đốc tổ chức Hội nghị tổng
kết QĐ 281-Ttg của Chính phủ.

Kính gửi: Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 413 /UBND-TH ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân
huyện Đức Thọ; Kế hoạch số 05/KH – KH ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Hội
Khuyến học huyện về việc Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ gắn Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng
đồng, đơn vị học tập tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Ngày 18 tháng 6 năm
2020, Ủy ban nhân huyện đã chỉ đạo xã xã Lâm Trung Thủy tổ chức Hội nghị điểm
để tổng kết thực hiện Quyết định 281/Ttg của Thủ tướng Chính phủ và Biểu dương
các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020.
Hội nghị có 180 đại biểu tham dự, được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ nội
dung, hình thức đến báo cáo tổng kết, đặc biệt là các ý kiến tham luận.
Ủy ban nhân dân huyện biểu dương xã Lâm Trung Thủy đã tổ chức hội nghị
làm điểm nghiêm túc, đạt kết quả cao đồng thời biểu dương 8/16 đơn vị mời về dự
hội nghị điểm để rút kinh nghiệm gồm: Yên Hồ, Quang Vĩnh, Thị Trấn, Tùng Châu,
Trường Sơn, An Dũng, Tân Hương, Bùi La Nhân.
Để các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tổng kết chất lượng, đảm bảo đúng thời
gian quy định, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân xã tập trung
chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức Hội nghị hoàn thành trước ngày 15
tháng 7 năm 2020, đồng thời đăng ký thời gian tổ chức Hội nghị gửi về Hội Khuyến
học huyện trước ngày 26/6/2020 theo địa chỉ: khuyenhocductho@gmail.com.
Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm
túc./.
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