
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG SƠN 

 

Số: 35/UBND-GDĐT 

V/v góp ý văn bản tăng cường thực hiện 

Đề án đưa nội dung quyền con người 

vào chương trình giáo dục trong  

hệ thống giáo dục quốc dân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hương Sơn, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh 

  

Thực hiện Công văn số 26/SGDĐT-GDPT ngày 05/01/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc lấy ý kiến góp ý vào văn bản tăng cường thực 

hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ 

thống giáo dục quốc dân; sau khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân huyện Hương 

Sơn có ý kiến như sau: 

 Bổ sung thêm từ giáo viên trong mục 7: 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Đẩy mạnh tổ chức thực 

hiện Đề án trên địa bàn, đặc biệt là việc bồi dưỡng kiến thức về quyền con người 

cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đạt được 

mục tiêu của Đề án, bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo phân cấp ngân sách 

theo quy định hiện hành. 

Các nội dung khác: Đồng ý theo dự thảo văn bản. 

Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo xem 

xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT (phụ trách) UBND huyện; 

- Lưu: VT, GDĐT. 
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