
 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
   

Số:  183 /SKHCN-QLKH 
V/v góp ý dự thảo Đề án  “Thí điểm phát 
triển giáo dục STEM ở một số trường phổ 
thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đáp ứng 

chương trình giáo dục phổ thông mới” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 3 năm 2019 

 
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

 

Sở Khoa học và công nghệ nhận được Công văn số 527/SGDĐT-GDTrH 
ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến góp ý 
dự thảo Đề án “Thí điểm phát triển giáo dục STEM ở một số trường phổ thông 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”. 

Sau khi nghiên cứu, xem xét dự thảo Đề án, Sở Khoa học và Công nghệ 
có một số ý kiến góp ý như sau: 

 - Phần Mục tiêu dự án:  

+ Cần nêu rõ hơn về số lượng đội ngũ giáo viên cốt cán có đủ năng lực 
phát triển giáo dục STEM; các tiêu chí để đánh giá năng lực của giáo viên. 

+ Hệ thống bài giảng được cấp nào thẩm định và ban hành. 

+ Nêu rõ hơn 03 tài liệu hướng dẫn thiết kế chương trình giáo dục bộ môn 
là cho cấp học nào hay cả 3 cấp? 

 - Phần Tổ chức thực hiện: 

+ Rà soát, cân đối lại nội dung thực hiện của từng năm cho phù hợp hơn.                                                     

+ Cần nêu rõ hơn về sản phẩm của từng năm, số lượng các bài giảng thiết 
kế, hoạt động trải nghiệm cho từng lớp là bao nhiêu?  

+ Phần sơ kết, đánh giá sau 02 năm, 03 năm, 04 năm nên sửa thành đánh 
giá, nghiệm thu kết quả thực hiện của năm. 

Trên đây là ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ, kính gửi Sở Giáo dục 
và Đào tạo tổng hợp./. 

 
 Nơi nhân: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLKH. 
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