
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /VP-KGVX 

V/v thực hiện Đề án Đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục mầm non, giai 

đoạn 2018 - 2025 

Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

     Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 2750/TTr-SGDĐT ngày 15/10/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đào 

tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2020 - 

2025”, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

UBND tỉnh ghi nhận Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực phối hợp với các 

cơ quan liên quan nghiên cứu, khảo sát, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm 

non giai đoạn 2020 - 2025” theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công 

văn số 2381/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/7/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ 

của Đề án Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm 

non, giai đoạn 2018 - 2025 và Công văn số 3961/VP-KGVX ngày 29/9/2020 của 

Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non, giai đoạn 2018 - 2025. 

Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh đã ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng 

nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới 

chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (kèm theo Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 

06/4/2020) và Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 18/10/2020 về thực hiện lộ 

trình nâng chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 

2020 (thực hiện theo quy định của Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 

30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được 

đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; Kế hoạch số 681/KH-

BGDĐT ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế 

hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2020 - 2025); theo đó nội dung nâng 

trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên mầm non sẽ được triển khai thực 

hiện theo các Đề án, Kế hoạch trên. Do vậy, không cần thiết phải ban hành thêm 

Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ 

giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn từ nay đến năm 2025. 

Để tiếp tục thực hiện các nội dung khác tại Đề án Đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025, Sở 

Giáo dục và Đào tạo chủ động thực hiện các nhiệm vụ sau: 
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1. Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện 

công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non 

trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu, mục tiêu theo quy định hiện hành (lưu ý số liệu 

khảo sát và số liệu thực hiện của các kế hoạch phải thống nhất, đúng thực tế). 

2. Chỉ đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn rà soát, thực hiện các 

nhiệm vụ có liên quan được quy định tại Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 (phê duyệt tại Quyết 

định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ) và Kế hoạch 

triển khai thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục mầm non giai đoạn 2018-2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 1350/QĐ-

BGDĐT ngày 15/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo, 

các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ, Sở Tài chính; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trường Cao đẳng Sư phạm LS; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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