UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO LÂM
Số: 15 /UBND
V/v đôn đốc thực hiện đánh
giá, xếp loại Đơn vị học tập
theo Thông tư số 22/2020/TTBGD&ĐT năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảo Lâm, ngày 05 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:
- Cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ;
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân
dân huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội cấp huyện.
(Trong văn bản gọi chung là các đơn vị)
Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm đã ban hành Công văn số 159/HDUBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm về
việc hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn huyện
Bảo Lâm; công văn số 1892/UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021về việc thực
hiện đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập theo Thông tư số 22/2020/TT-BGD&ĐT
năm 2021;
Để công tác đánh giá, xếp loại "Đơn vị học tập" năm 2021 đảm bảo kế
hoạch thời gian và đạt chất lượng hiệu quả trong việc tổ chức kiểm tra, đánh giá,
xếp loại. Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị nộp đầy đủ hồ sơ, minh
chứng về Phòng Giáo dục và Đào tạo (cơ quan tham mưu) tại bộ phận chuyên
môn Trung học cơ sở theo các văn bản hướng dẫn trên đúng thời gian quy định.
Trên đây là nội dung đôn đốc thực hiện công tác đánh giá, xếp loại "Đơn
vị học tập" năm 2021, trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi liên hệ với
phòng GD&ĐT theo số điện thoại 0943015686 (đ/c Nguyễn Thị Nghĩa)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT UBND huyện;
- Lưu: VT.
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