
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-VP 

V/v phổ biến, quán triệt Kết luận số 44-

KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 

74-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

    

Kính gửi: 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các đơn vị hành chính thuộc Sở. 

 Căn cứ Công văn số 4458/UBND-KGVX ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phổ biến, quán triệt Kết luận số 44-

KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 74-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị theo chức năng, 

nhiệm vụ thực hiện các nội dung sau:  

 1. Triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động các Văn bản của Trung ương và Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, 

cụ thể:  

- Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư 

Trung ương về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung 

ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ 

thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới”;  

- Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường  

vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 31-KL/TW, ngày 07 tháng 3 năm 2022 của  Bộ 

Chính  trị “về định hướng phát triển ngành công nghiệp bô-xít-alumin-nhôm  

giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; 

- Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường  

vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

Chính trị “về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; 

- Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường  

vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng "về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất 

nước đến năm 2030"; 

- Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Tỉnh ủy khóa 

XVI “lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây  

dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023”. 
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(Các Văn bản được gửi kèm trên hệ thống VNPT Ioffice và đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo). 

2. Đối với các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII và 03 Kế hoạch của Bộ Chính trị1, đề nghị các 

đơn vị thực hiện theo Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 18 tháng 11 năm 2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản hướng dẫn của các Huyện ủy, Thành ủy 

(Có Kế hoạch số 73-KH/TU gửi kèm).  

3. Các đơn vị hoàn thành việc phổ biến, quán triệt và báo cáo kết quả thực 

hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 13 tháng 01 năm 2023.  

4. Giao Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đảm 

bảo thời gian quy định. 

 Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.               

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- UBND tỉnh (để biết); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để biết);  

- Sở Thông tin và Truyền thông (báo cáo); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để biết); 

- Đăng Cổng TTĐT Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 

            

                                                           
1 Kế hoạch số 11, 12, 13-KH/TW ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị thực hiện 3 NQTW 6 

khóa XIII. 
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