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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh 

 tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về chương trình  
giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới 

 

Ngày 03 tháng 12 năm 2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình chuẩn 
bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa 
mới. Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại 
diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn 
phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Sở và đại diện lãnh đạo các phòng liên quan thuộc 
cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng 
Sơn; đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Cao Lộc, Văn 
Lãng và thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình chuẩn bị các điều 
kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới; ý kiến 
tham gia của các thành viên dự buổi làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, 
Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Ghi nhận những kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND 
tỉnh triển khai các nội dung liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông và 
sách giáo khoa mới theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã triển khai thực 
hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể thuộc trách nhiệm của ngành. Tuy nhiên, Sở cần 
tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của lãnh đạo Sở, công tác chỉ đạo phải 
kịp thời, sát sao, cụ thể, quyết liệt hơn, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp 
để chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách 
giáo khoa mới trên địa bàn toàn tỉnh. 

Thống nhất nhận thức về việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 
và sách giáo khoa mới là nhiệm vụ rất quan trọng, có mức độ ảnh hưởng sâu 
rộng trong toàn xã hội, là nhiệm vụ phức tạp, khó khăn, cần có sự tham gia của 
các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện, góp 
phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 
04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong 
đó, Sở Giáo dục và Đào tạo có vai trò chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong việc 
tham mưu và tổ chức thực hiện. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc triển khai 
thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới trên địa bàn 
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tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 
thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo cần chủ động nghiên cứu, nắm chắc nội dung 
chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham mưu xây dựng văn bản triển khai 
thực hiện phải cụ thể, chi tiết từng công việc, xác định nhiệm vụ trọng tâm ưu 
tiên, giải pháp, lộ trình thực hiện, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của 
tỉnh với yêu cầu trên phải am tường, dưới phải thông tỏ các nội dung công việc. 
Tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 12/7/2019 của 
UBND tỉnh về triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; Kế 
hoạch số 163/KH-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh về biên soạn, thẩm 
định tài liệu giáo dục địa phương và tiếp tục cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch 
riêng, nhất là các nội dung trọng tâm sau: 

1.1. Tăng cường các giải pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức của 
cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành Giáo dục, các cấp, các ngành, 
toàn thể Nhân dân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội trong tổ chức triển 
khai thực hiện. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn 
tăng thời lượng, bố trí khung thời gian hợp lý tuyên truyền về nội dung này. 

1.2. Rà soát, chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ cán bộ quản 
lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. 
Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND 
tỉnh ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giai 
đoạn 2020 - 2025, trình UBND tỉnh trong tháng 3/2020. Trong đó rà soát cơ số 
giáo viên theo từng môn học, từng huyện/thành phố; tính toán phương án giải 
quyết tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên, có lộ trình đào tạo, bồi dưỡng, tập 
huấn phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; trước 
mắt, từ nay đến đầu năm học 2020 – 2021, phải chuẩn bị đủ số giáo viên lớp 1 
có chất lượng cao, được tập huấn đầy đủ, bảo đảm triển khai thành công chương 
trình, sách giáo khoa mới trong năm học đầu tiên. 

1.3. Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học đáp ứng yêu cầu 
của chương trình giáo dục phổ thông mới. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan tham 
mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; trong đó cần tính toán cụ thể nhu cầu, 
dự toán kinh phí, lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện và tình hình của tỉnh; 
trình UBND tỉnh trong tháng 3/2020. 

1.4. Về việc lựa chọn sách giáo khoa mới, Sở cần nghiên cứu đầy đủ các 
văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động tham mưu UBND 
tỉnh phương án tổ chức lựa chọn phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của 
tỉnh, trong đó cần đánh giá đặc điểm tình hình, xác định tiêu chí lựa chọn bảo 
đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả. 

1.5. Về biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương, yêu cầu Sở căn 
cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bám sát Kế hoạch số 
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163/KH-UBND của UBND tỉnh, tổ chức triển khai bảo đảm yêu cầu về chất 
lượng, tiến độ. 

1.6. Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo đổi 
mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của tỉnh theo đúng chỉ đạo 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phần chủ yếu là lãnh đạo Sở Giáo dục Đào 
tạo và một số sở, ngành, đơn vị chịu trách nhiệm và tham gia chính trong việc 
triển khai chương trình sách giáo khoa mới, trình UBND tỉnh trước ngày 
20/12/2019. 

1.7. Căn cứ các Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chương 
trình giáo dục phổ thông mới; về biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa 
phương, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện 
cụ thể từng nội dung công việc, hàng tháng báo cáo tiến độ về UBND tỉnh.  

2. Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo 
chức năng, nhiệm vụ, phối hợp tốt với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện 
hiệu quả các nội dung liên quan đến triển khai chương trình giáo dục phổ thông 
và sách giáo khoa mới trên địa bàn tỉnh.  

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới 
chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của cấp huyện; gửi UBND 
tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo trong tháng 12/2019. 

3. Giao đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, 
chỉ đạo trực tiếp, tổ chức họp định kỳ mỗi tháng 1 lần đối với nội dung này để 
nắm tình hình, tiến độ thực hiện, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc./. 

Nơi nhận:         
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các thành phần dự họp theo Giấy mời  
 460/GM-UBND ngày 25/11/2019; 
- UBND các huyện/TP; 
- Báo LS, Đài PT-TH tỉnh; 
- C,PVP UBND tỉnh, các Phòng: 
  KG-VX, TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Nguyễn Văn Hà 
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