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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYÊṆ VĂN QUAN 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 194/KH-UBND                      Văn Quan, ngày 17 tháng 10  năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của UBND 

huyện Văn Quan, về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; 

Thông báo số 2371/TB-SGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Lạng Sơn, về kết quả Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý trường 

tiểu học năm học 2019 - 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị triển 

khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 buổi, từ 8h00 ngày 29/10/2019.  

- Địa điểm: Tại Hội trường nhà đa năng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

2. Nôị dung  

- Triển khai các  nội dung, điều kiện chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018;  

- Trao đổi, thảo luận các giải pháp nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật 

chất, trường lớp học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên... để triển khai 

Chương trình giáo dục phổ thông mới theo đúng lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Thành phần tham dự: Khoảng 120 người 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban của huyện: Phòng Nội vụ , Phòng Tài chính 

- Kế hoac̣h, Trung tâm Văn hóa , Thể thao và Truyền thông , Huyện Đoàn;  

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã , thị trấn; 

- Lãnh đạo, cán bô ̣chuyên môn , tổ cốt cán Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách tiểu học và giáo viên dự kiến dạy lớp 

1 năm học 2020-2021 

4. Yêu cầu chuẩn bị. 

- Đại biểu dự hội nghị chuẩn bị nội dung phát biểu thảo luận về các vấn đề liên 

quan đến đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học (Các điều kiện về đội 

ngũ, cơ sở vật chất, chuẩn bị dạy học 2 buổi/ ngày; phương pháp dạy học; giải pháp 



2 

 

nâng cao chất lượng dạy học lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới...); 

Công tác quản lý hoạt động dạy học ở trường có lớp tiểu học; 

Ủy ban nhân dân huyêṇ yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan phối hợp thực 

hiện; các đại biểu chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu và tham dự đúng thành phần, 

thời gian quy định./. 

Nơi nhận:    
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyêṇ ; 

- Các phòng, ban liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường học có lớp TH; 

- Lưu: VT.        

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đổng Tiến Dũng  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


