
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    Số:                             

V/v mời họp thống nhất kế hoạch tổ chức Chuyên đề
đổi mới phương pháp dạy học, Hội thi giáo viên dạy
giỏi và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng,
năm học 2019 - 2020

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

          

               Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2020

Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Để chuẩn bị cho việc tổ thực hiện Chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học cấp tỉnh
của THCS năm học 2019 – 2020, thi giáo viên dạy giỏi và các cuộc thi KHKT cho học
sinh, Sở GDĐT đề nghị các Phòng GDĐT cử đại diện tham dự cuộc họp. Cụ thể:

1. Thành phần
- Lãnh đạo các Phòng GDĐT;
- Chuyên viên phụ trách cấp THCS.

2. Thời gian: 14h00 ngày 28 tháng 02 năm 2020 (Thứ 6).
3. Đại điểm: Phòng 302, Sở GDĐT.
4. Nội dung: 

- Thống nhất kế hoạch tổ chức Chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học cấp tỉnh
đối với khối THCS, năm học 2019 – 2020.

- Bàn về kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên gạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi theo
Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT quy định về Hội thi  giáo viên dạy giỏi,  giáo viên chủ
nhiệm giỏi của Bộ GDĐT.

- Bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả thi nghiên cứu KHKT dành cho học sinh.
5. Chuẩn bị: Các phòng cần chuẩn bị các nội dung sau:

- Báo cáo kế hoạch tổ chức thi Chuyên đề đổi mới PPDH cấp phòng và số lượng
chuyên đề đăng ký dự thi cấp tỉnh.

- Dự kiến kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giao viên chủ nhiệm giỏi cấp
trường, cấp phòng.

- Báo cáo việc tổ chức thi khoa học kỹ thuật cấp trường, cấp phòng và giải pháp cho
Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng, năm học 2019 – 2020.

Để cuộc họp đảm bảo như kế hoạch, đề nghị các phòng GDĐT chuẩn bị đầy đủ nội dung
và tham dự đúng thành phần. Công văn này thay cho thư mời họp./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- GĐ (b/c);

- Website Sở;

- Lưu: VT, GDTrHTX.BachNH.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Ba
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