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Trường Đại học Ngoại ngữ và Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn 
Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa 

Cuối tháng 02/2022, Trường
Đại học Ngoại ngữ đã phối
hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Lạng
Sơn tổ chức chương trình
bàn thảo và lễ ký kết thỏa
thuận hợp tác giữa hai bên về
công tác nâng cao chất lượng
và phát triển đủ số lượng đội
ngũ giáo viên giảng dạy
ngoại ngữ các cấp phổ thông
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022
– 2025. 

Về phía Trường Đại học
Ngoại ngữ có sự có mặt của
thầy Đỗ Tuấn Minh – Hiệu
trưởng Nhà trường; thầy Hoa
Ngọc Sơn – Trưởng khoa
Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại
ngữ; và các thầy, cô đại diện
lãnh đạo các đơn vị. Về phía
Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn có
sự có mặt của ông Hoàng
Quốc Tuấn – Giám đốc Sở
GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn; cô
Phan Mỹ Hạnh – Phó Giám
đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng
Sơn và các cán bộ thuộc
đoàn công tác

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh
nhắc lại chương trình hỗ trợ
cho các địa phương mà Đại
học Ngoại ngữ đã triển khai
vào năm 2018, trong đó có 10
trường THPT trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn; khẳng định đây là
một chương trình ý nghĩa,
nâng cao kinh nghiệm về giáo
dục phổ thông của các trường
thuộc Sở GD&ĐT nói chung
và cũng là tiền đề cho thành
công của Đề án Ba Vì đã và
đang được Trường Đại học
Ngoại ngữ triển khai trong ba
năm gần đây


