UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:34/SGDĐT-CTTT

Đồng Tháp, ngày 09tháng 01 năm 2020

Về việc triển khai thực hiện Quyết định
số 01/2020/QĐ ngày 07/01/2020 của
UBND Tỉnh

Kính gửi:
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.
Thực hiện Quyết định số 01/2020/QĐ ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Trưởng phòng Phòng GDĐT các
huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, khẩn trương thực hiện
một số nội dung như sau:
1. Chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung Quyết định ban hành Quy định thực
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên biết. (đính kèm Quyết định
của UBND Tỉnh)
2. Niêm yết công khai ở những nơi phù hợp tại cơ quan đơn vị.
3. Thời gian bắt đầu triển khai từ ngày 10/01/2020 đến 17/01/2020 và báo cáo kết quả
về Sở GDĐT qua Phòng Chính trị tư tưởng, Email: phongcttt.sodongthap@moet.edu.vn
chậm nhất đến ngày 06/02/2020.
Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt tinh thần nội
dung Công văn này./.
Nơi nhận:
-Như trên;
-UBND Tỉnh (báo cáo);
-Sở VHTT&DL (phối hợp);
-Giám đốc các PGĐ Sở (báo cáo);
-Lưu: VT, Th, 03b.
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