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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện Nghị quyết số 

88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”  

 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LẠNG SƠN 

 Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; 

 Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 20/11/2015; 

 Căn cứ Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH, ngày 11/01/2017 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động 

giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban 

của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội; 

 Căn cứ Nghị quyết số 23/2022/UBTVQH15 ngày 04/8/2022 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

năm 2023; 

 Căn cứ Nghị quyết số 581/NQ-UBTVQH15 ngày 29/8/2022 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện 

Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về 

đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. 

 Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-ĐGS ngày 11/10/2022 của Đoàn giám sát về 

việc giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị 

quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông”; 

 Sau khi thống nhất giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với Thường trực 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện Nghị quyết 

số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Thành phần Đoàn giám sát gồm: 
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1. Thành viên Đoàn giám sát 

* Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

- Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Uỷ viên Uỷ 

ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - Trưởng Đoàn giám sát; 

 - Ông Triệu Quang Huy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên 

Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên 

trách tỉnh Lạng Sơn - Phó Trưởng Đoàn giám sát; 

 - Ông Phạm Trọng Nghĩa, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Xã hội của Quốc 

hội, ĐBQH tỉnh Lạng Sơn - Thành viên; 

 - Ông Lưu Bá Mạc, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

của Quốc hội, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa 

học và Công nghệ, ĐBQH tỉnh Lạng Sơn - Thành viên; 

 - Bà Chu Thị Hồng Thái, Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó 

Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh, ĐBQH tỉnh Lạng Sơn - Thành viên. 

 * Hội đồng nhân dân tỉnh 

 Ông Vy Quang Dũng, Phó Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội của Hội đồng 

nhân dân tỉnh – Thành viên 

 * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn  

 Ông Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh – Thành viên. 

 2. Các đại biểu, cơ quan tham gia cùng làm việc với Đoàn giám sát  

Việc mời các đại biểu, cơ quan tham gia cùng làm việc với Đoàn giám sát 

do Trưởng đoàn giám sát quyết định. 

Điều 2. Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại 

Điều 52 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20/11/2015. 

 1. Nội dung giám sát: Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

2. Đối tượng giám sát 

- Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn; 

- Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố: Hữu 

Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Tràng Định, Văn Quan, Bình 

Gia, Bắc Sơn, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn. 

 3. Thời gian giám sát: Hoàn thành trước ngày 15/02/2023. 
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4. Tổ chức thực hiện: Đoàn giám sát chịu trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch giám sát, đề cương báo cáo; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển 

khai thực hiện kế hoạch giám sát bảo đảm tiến độ thời gian và theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn; 

Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố Lạng 

Sơn và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);  

- Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội (để b/c); 

- Vụ Văn hoá, Giáo dục, VPQH; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- ĐBQH khóa XV tỉnh; 

- Các VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;  

- CVP, PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh; 

- Các Phòng chuyên môn, Kế toán; 

- Lưu VT,NQL. 

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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