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Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn 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; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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; 

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

2446/TTr-SGDĐT ngày 16/9/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn 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 gồm các 

ông, bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Ban Biên soạn có nhiệm vụ: 

1. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai 

biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông 

trong chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp và 

các cơ quan liên quan tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp trung 

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

mục đích, yêu cầu, tiến độ theo Kế hoạch và tuân thủ các quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 
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3. Tiếp thu hoàn chỉnh tài liệu giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở, 

trung học phổ thông sau khi có kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định. 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Biên soạn 

1. Ban Biên soạn chịu sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và 

đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban phân công. 

3. Các văn bản do Trưởng Ban Biên soạn ký sử dụng con dấu của Sở Giáo 

dục và Đào tạo. 

4. Kinh phí hoạt động của Ban Biên soạn do ngân sách nhà nước và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác đảm bảo. 

5. Ban Biên soạn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 

09/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập 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; Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay, bổ sung 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; Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 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. 

Điều 5. 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 5 (thực hiện); 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);       

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- 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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