
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:            /STNMT-VP 

V/v Triển khai Kế hoạch số 312/KH-SGDĐT 

ngày 27/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt 

đời năm 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày       tháng 9 năm 2022 

 
Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-SGDĐT ngày 27/9/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tuyên truyền hưởng ứng 

Kế hoạch số 312/KH-SGDĐT ngày 27/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (gửi 

kèm theo). Đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở theo chức năng nhiệm 

vụ, tùy vào tình hình thực tế của đơn vị mình, tổ chức triển khai cho phù hợp, đảm 

bảo tiết kiệm. 

Chủ đề của Tuần lễ năm 2022: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học 

tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”. 

Giao Văn phòng Đăng ký đất đai đăng tải Công văn này lên cổng thông tin 

điện tử của Sở. 

Nhận được Công văn này yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP.V. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Đặng Ngọc Anh 
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