
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /GM-UBND  Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2020 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

và xem xét dự thảo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Long 

Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới chương 

trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và xem xét dự thảo tiêu chí lựa chọn 

sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 

đạo: Chủ trì; 

 - Các thành viên Ban Chỉ đạo thành lập theo Quyết định số 2731/QĐ-

UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Đại diện Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; Phòng Khoa giáo - Văn 

xã (Văn phòng UBND tỉnh); Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện: Cao 

Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng và Thành phố Lạng Sơn. 

 2. Nội dung  

- Báo cáo những công việc chuẩn bị thực hiện chương trình, sách giáo 

khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh thời gian qua và kế hoạch triển 

khai các nhiệm vụ thời gian tới; 

- Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; 

- Thảo luận về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa mới để trình UBND tỉnh 

xem xét ban hành. 

3. Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 11/02/2020 (thứ Ba). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo theo nội dung trên, dự 

thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, tiêu chí lựa chọn sách giáo 

khoa mới, gửi Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất 15 giờ 00 ngày 10/02/2020.  

- Các thành phần dự họp chủ động chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp. 
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- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ họp. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các thành phần tham dự./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (LTT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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