
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

V/v xây dựng dự thảo Báo cáo 

tình hình thực hiện Nghị quyết 

số 88/2014/QH13 và Nghị quyết 

số 51/2017/QH14 của Quốc hội 

trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-ĐGS ngày 16/3/2020 của Đoàn Giám sát 

(Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh) về việc giám sát chuyên đề “tình hình thực hiện 

Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về 

đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020” 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau:  

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông tỉnh theo đề cương yêu cầu của Đoàn Giám sát tại Kế hoạch 

trên; trình Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 10/4/2020. 

(Kế hoạch số 42/KH-ĐGS gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh (tại QĐ 

  số 2731/QĐ-UBND ngày 30/12/2019); 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng: KGVX, TH, THCB; 

- Lưu: VT, KG-VX (LTT).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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