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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /QĐ-UBND         Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung chỉ tiêu bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở tại các  

huyện, thành phố trong 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 2018 và thực hiện Luật Giáo dục 

 giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

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 Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;  

Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh 

phê duyệt 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 2018 

và thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

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

1518/TTr-SGDĐT ngày 28/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Bổ sung 12 chỉ tiêu/01 lớp bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở tại 

các huyện, thành phố (tăng so với Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 

của UBND tỉnh, từ 28 chỉ tiêu lên 40 chỉ tiêu/01 lớp bồi dưỡng, chi tiết tại phần II 

Biểu 9b). 

 Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng 

các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 2 (t/h);              

  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

  - Các Sở: NV, LĐ-TB&XH; 

  - PVP UBND tỉnh, 

    các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(NTH). 

 

 

 

 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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