
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

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

 
Số: 1265 /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày 29 tháng 11 năm 2019 

V/v góp ý kiến dự thảo Kế hoạch 
hành động thực hiện Kết luận số 
51-KL/TW ngày 30/5/2019 của 

Ban Bí thư 
 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 

Thực hiện Công văn số 5210/BGDĐT-VP ngày 14/11/2019 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 
51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư; sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh 
Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. UBND tỉnh Lạng Sơn cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung dự thảo 
Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban 
Bí thư mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng.  

2. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, bổ sung, chỉnh sửa một số 
nội dung sau: 

2.1. Tại mục 2.4 trang 2,3 bổ sung, chỉnh sửa như sau: “2.4. Chú trọng 
giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật và ý thức công 
dân; giáo dục kiến thức pháp luật chấp hành an toàn giao thông và ý thức bảo 
vệ môi trường cho học sinh, sinh viên. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên 
và nhi đồng gắn với các hoạt động giáo dục bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Phát 
huy hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học; thực hiện tốt 
công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trong trường học; tăng cường 
hướng dẫn, giáo dục học sinh, sinh viên khai thác, sử dụng mạng xã hội an toàn, 
lành mạnh, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật’’. 

2.2. Đề nghị chỉnh sửa một số lỗi chính tả trong dự thảo Kế hoạch. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, 
hoàn thiện./. 

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

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Long Hải 
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