
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
 

Số:            /UBND-THKH 

V/v giao tiếp tục hoàn thiện dự 

thảo Chương trình nâng cao chất 

lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai 

đoạn 2021 - 2025. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hóa, ngày         tháng        năm 2021 

 

                              Kính gửi: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Y tế. 
 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 970/SKHĐT-VX ngày 18/02/2021 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện dự thảo Chương trình nâng cao 

chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021 - 2025. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các ngành, đơn vị liên quan, 

khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, 

giáo dục, y tế giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Thông báo số 38/TB-UBND ngày 08/02/2021, trong đó cần đặc biệt lưu 

ý việc bổ sung nội dung như: (1) phân tích, làm rõ nội hàm của việc nâng cao 

chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế, xác định rõ phạm vi (không gian, thời gian), 

đối tượng nghiên cứu của Chương trình; (2) đánh giá khái quát việc triển khai 

thực hiện các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách của Trung ương, của 

tỉnh và hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; (3) 

nghiên cứu bổ sung nhóm giải pháp về rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh các quy 

hoạch liên quan đến sự phát triển của lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; đồng 

thời, chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục theo quy định, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất 

vào ngày 01/3/2021 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

2232/UBND-THKH ngày 22/02/2021./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để b/c); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 
                (6664.2021) 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Nguyễn Văn Chiến 
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