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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TTr-UBND Ninh Thuận, ngày        tháng 4 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin ý kiến về Khung chi tiết nội dung Tài liệu giáo dục  

địa phương cấp Trung học cơ sở tỉnh Ninh Thuận  

trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

 

 

Kính gửi: Thường trực tỉnh ủy. 

 

Thực hiện Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông và 

Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong 

chương trình giáo dục phổ thông; 

Ngày 30/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4497/KH-

UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trên cơ sở ý kiến đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy tại 

Công văn số 5325-CV/TU ngày 22/7/2020 về Khung nội dung Giáo dục địa 

phương và Đề cương chi tiết tài liệu Giáo dục địa phương cấp Tiểu học tỉnh 

Ninh Thuận theo Chương Giáo dục phổ thông năm 2018, ngày 28/10/2020, Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc phê duyệt 

Khung nội dung Giáo dục địa phương và Đề cương chi tiết tài liệu giáo dục địa 

phương cấp Tiểu học tỉnh Ninh Thuận trong Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018 và Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc phê duyệt Tài liệu giáo dục địa 

phương lớp 1 tỉnh Ninh Thuận trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 

Ngày 24/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 

Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 tỉnh Ninh Thuận trong Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 tại Tờ trình số 271/TTr-UBND (đến nay Bộ Giáo dục và Đào 

tạo đang tiến hành thẩm định). 

Để tiếp tục triển khai biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương cấp Trung 

học cơ sở tỉnh Ninh Thuận trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 chuẩn 

bị cho năm học 2021-2022; được sự tài trợ của Ban Quản lý Dự án Giáo dục 

Trung học cơ sở khó khăn nhất, giai đoạn 2 trong việc phối hợp hỗ trợ biên soạn 

Tài liệu nội dung Giáo dục địa phương tại Công văn số 244/DATHCSKKN2-

ĐTBD ngày 02/10/2020 và Công văn số 130/DATHCSKKN2-ĐTBD ngày 

25/5/2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-

UBND ngày 04/02/2021 về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, 

sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 268/QĐ-
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UBND ngày 09/02/2021 về việc thành lập Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa 

phương cấp Trung học cơ sở. 

Ban Biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương cấp Trung học cơ sở đã phối 

hợp với Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam trực thuộc Nhà 

Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng dự thảo Khung chi tiết nội dung Tài 

liệu giáo dục địa phương cấp Trung học cơ sở tỉnh Ninh Thuận trong Chương 

trình Giáo dục phổ thông 2018 (lớp 6, 7, 8 và 9) trong chương trình giáo dục 

phổ thông năm 2018. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến các 

Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các thành viên Ban 

biên soạn về dự thảo Khung chi tiết nội dung Tài liệu giáo dục địa phương cấp 

Trung học cơ sở tỉnh Ninh Thuận. 

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận 10 cơ quan, đơn vị, địa 

phương có ý kiến thống nhất dự thảo Khung, cụ thể như: Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở 

Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân các 

huyện: Thuận Bắc và Ninh Sơn; đồng thời, có 06 cơ quan, đơn vị góp ý kiến bổ 

sung Khung chi tiết nội dung Tài liệu giáo dục địa phương cấp Trung học cơ sở 

tỉnh Ninh Thuận, gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn, Sở Nội vụ, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện Thuận Nam và Ninh Hải. 

Ngày 18/3/2021, Ban Biên soạn đã tổ chức cuộc họp để tiếp thu, chỉnh sửa, bổ 

sung dự thảo Khung chi tiết nội dung Tài liệu giáo dục địa phương cấp Trung 

học cơ sở tỉnh Ninh Thuận; đồng thời, đã trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng giữa các 

tác giả của địa phương, các tác giả mời từ Trung ương và tiếp thu ý kiến của các 

chuyên gia (Tư vấn trưởng trong nước và Tư vấn trưởng quốc tế) do Ban Quản 

lý Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khó khăn nhất, giai đoạn 2 hỗ trợ để hoàn 

thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Khung chi tiết nội dung Tài 

liệu giáo dục địa phương cấp Trung học cơ sở tỉnh Ninh Thuận để tiến hành biên 

soạn tài liệu. 

Đây là nội dung quan trọng, để việc triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh 

đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp, hiệu quả và đúng chủ trương của Đảng 

và quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Thường trực Tỉnh 

ủy xem xét, cho ý kiến về Khung chi tiết nội dung Tài liệu giáo dục địa phương 

cấp Trung học cơ sở tỉnh Ninh Thuận trong chương trình giáo dục phổ thông 

năm 2018 để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo./. 

Đính kèm hồ sơ theo Tờ trình:  

1. Dự thảo Khung chi tiết nội dung Tài liệu giáo dục địa phương cấp Trung 

học cơ sở tỉnh Ninh Thuận trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; 

2. Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Khung chi tiết 

nội dung Tài liệu giáo dục địa phương cấp Trung học cơ sở tỉnh Ninh Thuận trong 

chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; 
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 3. Tờ trình số 725/TTr-SGDĐT ngày 02/4/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc đề nghị phê duyệt Khung chi tiết nội dung Tài liệu giáo dục địa 

phương cấp Trung học cơ sở tỉnh Ninh Thuận trong chương trình giáo dục phổ 

thông năm 2018; 

4. Báo cáo số 724/BC-SGDĐT ngày 02/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc tổng hợp ý kiến góp ý và tiếp thu giải trình dự thảo Khung chi tiết nội dung 

Tài liệu giáo dục địa phương cấp Trung học cơ sở tỉnh Ninh Thuận trong chương 

trình giáo dục phổ thông năm 2018. 

 

             
  
 

 

 

  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. NAM 
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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