UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2298 /SGDĐT-GDPT

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 11 năm 2020

V/v tập huấn, bồi dưỡng dạy học lớp 5,
lớp 9 CT GDPT hiện hành theo định
hướng phát triển phẩm chất,
năng lực học sinh

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 5049/BGDĐT-GDTrH ngày 24/11/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn, bồi dưỡng dạy học lớp 5, lớp 9 CT GDPT
hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, Sở GDĐT đề
nghị các phòng GDĐT giới thiệu giáo viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng. Cụ
thể như sau:
1. Đối tượng, số lượng
a. Đối tượng: Là Tổ trưởng Tổ chuyên môn trường tiểu học, Tổ trưởng Tổ
chuyên môn trường THCS (đối với những đơn vị giáo viên bộ môn không thuộc
thành phần Tổ trưởng nhưng có năng lực, có khả năng tổ chức triển khai tập huấn
thì giới thiệu tham gia tập huấn, bồi dưỡng) đang dạy các môn học, hoạt động giáo
dục bắt buộc lớp 5, lớp 9 trong Chương trình GDPT hiện hành (trừ các đối tượng
đã hoặc sẽ tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng về thực hiện Chương trình
GDPT 2018 do Bộ GDĐT tổ chức).
b. Số lượng:
- Lớp 5: Mỗi môn học giới thiệu 01 người để tham gia bồi bưỡng, bao gồm:
Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Lịch sử và Địa lí, Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Khoa
học, Kĩ thuật.
- Lớp 9: Mỗi môn học giới thiệu 01 người để tham gia bồi bưỡng, bao gồm:
Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Hóa học, Vật lí, Sinh học, Âm
nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ, Thể dục.
2. Thời gian, địa điểm
a. Thời gian:
- Cấp Tiểu học: Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 10/12/2020.
- Cấp THCS: Từ ngày 23/12/2020 đến ngày 25/12/2020.
b. Địa điểm: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (địa điểm cụ thể sẽ có thông
báo sau).
3. Kinh phí
- Ban quản lý Dự án RGEP tổ chức ăn tập trung (trưa, chiều), bố trí phòng
nghỉ trong thời gian tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tập trung.
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- Chi phí đi lại và công tác phí của đại biểu do đơn vị cử đi công tác thanh
toán theo quy định hiện hành.
Sở đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách
giới thiệu giáo viên tham gia bồi dưỡng theo mẫu đính kèm gửi về Sở GDĐT (qua
Phòng GDPT) trước ngày 02/12/2020 (bản file mềm định dạng word gửi theo địa
chỉ email: phanha7777@yahoo.com đối với THCS, chucnguyentien@gmail.com
đối với tiểu học)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, GDPT.
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Nguyễn Quốc Anh

pPhụ lục
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO …
GIỚI THIỆU DANH SÁCH TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN THAM GIA TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG
(kèm theo Công văn số 2298 /SGDĐT-GDPT ngày 27 /11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT
I
1
2
3
…
II
1
2
3
…

Họ và tên

Giới
tính

Dân
tộc

Chức vụ

Tên môn học

Trường

Số điện
thoại di
động

Tiểu học

THCS

(danh sách gồm có: …. người, trong đó:
tiểu học… người, THCS … người)

....., ngày tháng
năm 2020
TRƯỞNG PHÒNG

Email

