
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 4930/VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 10 tháng 12 năm 2018 

V/v tổng kết, đánh giá việc thí điểm 
mô hình trường học mới VNEN 

 
 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 
 

Tại Công văn số 4403/VP-KGVX ngày 05/11/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh 
niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức 
tổng kết, đánh giá việc thí điểm mô hình trường học mới VNEN và sách Tiếng 
Việt lớp 1 công nghệ giáo dục trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó kiến nghị việc tiếp 
tục hay dừng triển khai giảng dạy mô hình trường học mới VNEN và các tài liệu 
thí điểm này. 

Để đáp ứng yêu cầu và sự quan tâm của cử tri về vấn đề trên, đồng chí 
Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến: 

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tiến hành tổng kết, đánh 
giá việc thí điểm mô hình trường học mới VNEN trên địa bàn tỉnh, đánh giá toàn 
diện về ưu, khuyết điểm, sự phù hợp của mô hình đối với điều kiện của tỉnh 
Lạng Sơn, đề xuất hướng chỉ đạo trong thời gian tiếp theo; gửi Báo cáo về 
UBND tỉnh trước ngày 25/12/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBND các huyện/TP; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, NC, TH, THCB; 
- Lưu: VT, (LTT).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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