
 

 

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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

V/v góp ý dự thảo Báo cáo nghiên 

cứu tính khả thi của Dự án cải 

thiện điều kiện giáo dục cơ sở tại 

04 tỉnh miền Bắc Việt Nam 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thực hiện Công văn số 5622/BGDĐT-HTQT ngày 25/12/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý vào dự thảo Báo cáo nghiên cứu tính khả thi 

của Dự án cải thiện điều kiện giáo dục cơ sở tại 04 tỉnh miền Bắc Việt Nam, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có một số ý kiến như sau: 

1. Việc triển khai Dự án cải thiện điều kiện giáo dục cơ sở tại 04 tỉnh miền 

Bắc Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tính hỗ trợ phát triển giáo 

dục khu vực biên giới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội các địa phương tham gia Dự án. 

2. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến để cơ quan soạn thảo xem 

xét, rà soát, điều chỉnh một số nội dung sau: 

- Về tên trường học, đề nghị thống nhất để tên các trường học đúng tên 

riêng của tiếng Việt, không dịch sang tiếng khác để đảm bảo việc nghiên cứu, 

theo dõi và quản lý đúng trường thụ hưởng. 

- Các thông tin về đường biên giới, diện tích tự nhiên cần được rà soát kỹ 

lưỡng, chính xác trước khi ban hành. 

- Về diện tích phòng ở cho học sinh nội trú, phòng học trong dự thảo Báo 

cáo chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 

26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định 

tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung 

học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Giáo dục và Đào 

tạo xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GDĐT; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở GDĐT; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, THNC, TT THCB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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