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Hà Nội, ngày    tháng    năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã nhận được Công văn số 1595/UBND-KGVX 

ngày 07/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị phê duyệt tài liệu giáo 

dục địa phương lớp 1 của tỉnh cùng hồ sơ, tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 gửi kèm theo 

(tài liệu). Thực hiện Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 quy định việc thẩm 

định tài liệu giáo dục địa phương (Thông tư 33), Bộ GDĐT đã thành lập Hội đồng tư vấn phê 

duyệt tài liệu có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ GDĐT kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ 

sơ về quá trình biên soạn, thẩm định theo quy định của Thông tư 33, đồng thời tổ chức lấy ý 

kiến các chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung tài liệu. 

Theo báo cáo của Hội đồng tư vấn và ý kiến góp ý, đánh giá tài liệu của các chuyên gia, Bộ 

GDĐT nhận thấy: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo tổ chức biên soạn, thực nghiệm, 

thẩm định tài liệu nghiêm túc, đúng quy trình theo quy định tại Thông tư 33; tài liệu bảo đảm 

cấu trúc và nội dung theo quy định, có tính kế thừa, kết nối giữa các hoạt động trải nghiệm 

tại địa phương với các môn học/hoạt động giáo dục trong nhà trường, giúp học sinh hình 

thành, phát triển phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018. Tuy nhiên, tài liệu vẫn còn những nội dung cần được chỉnh sửa, bổ sung để 

đảm bảo chất lượng trước khi Bộ GDĐT phê duyệt.  

Ngày 30/3/2021 Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 1231/BGDĐT-GDTH gửi Sở 

GDĐT tỉnh Lạng Sơn kèm theo Phụ lục các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện tài 

liệu, Bộ GDĐT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện sớm hoàn thiện tài 

liệu và kịp thời lập hồ sơ gửi về Bộ GDĐT trước ngày 15/6/2021 để phê duyệt theo quy định. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, Vụ GDTH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ 
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