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Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay thế thành viên Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương  

cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trong chương trình  

giáo dục phổ thông 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-TTg ngày 26/5/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, 

chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng 

quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong 

chương trình giáo dục phổ thông; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

1609/TTr-SGDĐT ngày 24/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thay thế thành viên Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương 

cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông 

tại Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

(gọi tắt là Ban Biên soạn) như sau: 

Bà Lê Thị Mai Hương, Trưởng Phòng Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Chi 

cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường làm thành viên Ban Biên 

soạn thay ông Dương Thần Nội, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Bảo vệ môi trường 

- Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Các nội dung khác tại Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi. 
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Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có 

liên quan và các thành viên Ban Biên soạn có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;       

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành viên tại QĐ số 1924/QĐ-UBND; 

- PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KGVX, THNC, KT, TT THCB; 

- Lưu: VT, KGVX(NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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