
UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:          /SGD&ĐT-TCCB
Về việc triển khai thi hành Luật Cư trú

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày    tháng    năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;

      - Đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
         - Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
về việc Triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Sở Giáo dục và

Đào tạo (GD&ĐT) chỉ đạo các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực
thuộc Sở, trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện
các nội dung trong công tác triển khai thi hành tại cơ quan, đơn vị như sau:

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ,

công chức, viên chức, người lao động, học sinh tại các cơ sở giáo dục nhận thức đầy
đủ, sâu sắc các nội dung cơ bản của Luật Cư trú (gửi kèm theo).

2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc
triển khai thi hành Luật Cư trú.

3. Các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động triển khai thực hiện theo đúng nội
dung và tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, đôn
đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình
triển khai thi hành Luật.

II. Các nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2021 và các năm tiếp
theo

1. Tổ chức tuyên truyền Luật Cư trú trên các phương tiện thông tin của cơ

quan, đơn vị như: bảng tin, phát thanh trường học, trang thông tin điện tử,…
2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện việc

xây dựng, kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu
chuyên ngành; ứng dụng, khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước.

III. Công tác thông tin, báo cáo
Các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm GDNN-GDTX định

kỳ tổng hợp, báo cáo Sở GD&ĐT kết quả thực hiện theo quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan,

đơn vị nêu trên kịp thời báo cáo về Sở GD&ĐT (qua phòng Tổ chức cán bộ) để tổng
hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng cơ quan Sở GD&ĐT;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

     Dương Bích Nguyệt
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