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Kính gửi:  - Các Phòng giáo dục và Đào tạo;  

- Các đơn vị giảng dạy chương trình GDTX cấp THPT. 

Thực hiện Công văn số 2177/BGDĐT-GDTX ngày 20/5/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

đối với GDTX. Sở GDĐT đề nghị các Phòng GDĐT, các đơn vị giảng dạy chương 

trình GDTX cấp THPT báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 đối với GDTX, cụ 

thể như sau: 

1) Các Phòng GDĐT 

 a) Tập hợp, gửi kết quả đánh giá trung tâm học tập cộng đồng theo hướng 

dẫn tại Công văn số 1486/LT-SGDĐT-HKH ngày 15/5/2019 của Sở GDĐT và Hội 

khuyến học. 

 b) Thời gian và hình thức gửi báo cáo về Sở 

- Thời gian: trước ngày 10/6/2019 

- Hình thức: Báo cáo gửi về phòng Nghiệp vụ 1 bằng hai hình thức:  

+ File mềm gửi qua địa chỉ email: khanhhau.gdtx@dongnai.edu.vn. 

+ Văn bản giấy gửi về phòng Nghiệp vụ 1-Sở GDĐT-Số 2, Nguyễn văn Trị, 

P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa (ghi chuyển ông Nguyễn Khánh Hậu- Chuyên viên 

phòng Nghiệp vụ 1). 

2) Các đơn vị giảng dạy chương trình GDTX cấp THPT 

a) Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Công văn số 3846/BGDĐT-

GDTX ngày 28/8/2018 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm 

học 2018-2019 đối với GDTX. 

b) Báo cáo thống kê số liệu: điền đầy đủ thông tin, chính xác số liệu của biểu 

mẫu (mẫu thống kê gửi kèm Công văn). 

c) Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, nêu rõ những thành tích nổi 

bật trong năm học 2018 – 2019 và những tiến bộ so với năm học 2017 – 2018.  

d) Thời gian và hình thức gửi báo cáo về Sở 

- Thời gian: trước ngày 10/6/2019 

- Hình thức: Báo cáo gửi về phòng Nghiệp vụ 1 bằng hai hình thức:  

+ File mềm gửi qua địa chỉ email: tienluong.gdtrh@dongnai.edu.vn;  

+ Văn bản giấy gửi về phòng Nghiệp vụ 1-Sở GDĐT-Số 2, Nguyễn văn Trị, 

P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa (ghi chuyển ông Nguyễn Tiến Lượng - Chuyên viên 

phòng Nghiệp vụ 1). 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị có 

giảng dạy chương trình GDTX cấp THPT trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực 
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hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

liên hệ với phòng Nghiệp vụ 1 để được hướng dẫn thêm./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Đăng cổng thông tin điện tử ngành; 

- Lưu: VT, NV1. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Võ Ngọc Thạch 
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