
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN ĐÌNH LẬP 

       

    Số:          /UBND-GDĐT 
V/v góp ý Dự thảo thực hiện giai 

đoạn 2 Đề án “Tăng cường tiếng Việt 

cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu 

học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 

2016-2020, định hướng đến 2025” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đình Lập, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn 

 

 Căn cứ Công văn số 1786/SGDĐT-GDMN,TH ngày 17/6/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến góp ý dự thảo thực hiện giai đoạn 2 Đề 

án  “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”. Ủy ban nhân dân huyện 

Đình Lập có ý kiến như sau: 

Sau khi nghiên cứu dự thảo thực hiện giai đoạn 2 Đề án “Tăng cường tiếng 

Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 

2016-2020, định hướng đến 2025” (bao gồm dự thảo Báo cáo đánh giá việc thực 

hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân 

tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” theo Kế hoạch số 

81/KH-UBND ngày 12/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Kế 

hoạch thực hiện giai đoạn 2 Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em 

mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -2020, định 

hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ). Ủy ban nhân dân huyện Đình 

Lập nhất trí với nội dung các dự thảo trên. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng kính gửi Sở Giáo dục và Đào 

tạo tổng hợp./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện;                                                                         

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu: VT.   

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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