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          Kính gửi:  

- Các trường THPT; 

- Trưởng phổ thông thực hành sư phạm. 

  

 Thực hiện Công văn số 132/DATHPT2–PTXH ngày 18/7/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc bồi dưỡng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Sở 

GDĐT xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên cốt 

cán các trường THPT về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần tham dự: 

 Mỗi trường cử 02 giáo viên cốt cán. Cụ thể như sau: 

 + 01 (một) giáo viên thuộc một trong các môn học sau: Toán, Vật lý, Hóa học, 

Sinh học, Tin học, Công nghệ. 

 + 01 (một) giáo viên thuộc một trong các môn học sau: Ngữ văn, Lịch sử, Địa 

lí, GDCD, tiếng Anh, Thể dục. 

  2. Thời gian và địa điểm:  

 a. Thời gian: 02 ngày, ngày 08, 09/10/2019, khai mạc lúc 08h00 ngày 08/10/2019. 

 b. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, đường D10, phường 

Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

3. Kinh phí thực hiện 

- Sở GDĐT chi trả kinh phí về báo cáo viên cấp tỉnh, tài liệu tập huấn cho các đại 

biểu tham dự, nước uống, văn phòng phẩm, trang trí, hỗ trợ tiền điện, nước cho đơn vị 

đăng cai tổ chức và các thiết bị cần cho các lớp tập huấn theo quy định. 

 - Đơn vị c  người tham gia Hội nghị thanh toán tiền công tác ph , tiền  ưu tr  và 

các khoản chi khác, thực hiện thanh quyết toán tại mỗi đơn vị theo chế độ hiện hành. 

4. Tổ chức thực hiện 

a. Các cơ sở giáo dục 

- Cử đ ng thành phần, đủ số  ượng giáo viên tham gia tập huấn theo quy định;  

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai tập huấn lại cho tất cả giáo viên 

các nội dung đã được tập huấn.  



- Theo dõi, giám sát quá trình và kết quả tham gia tập huấn của giáo viên 

trong trường. 

b. Phòng Nghiệp vụ 1, Sở GDĐT 

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, tổ chức theo dõi, đánh giá kết quả đợt tập huấn; 

- Chuẩn bị tài liệu, k nh ph  và các điều kiện thiết bị cần cho các lớp tập huấn. 

c  P          ạc  T i c    , Sở GDĐT 

 Bố trí, cấp phát kinh ph  tổ chức Hội nghị: hội trường,    thanh, trang tr , hỗ 

trợ tiền điện nước, nước uống, photo tài  iệu, tiền báo cáo viên. Hướng dẫn chế độ 

thanh quyết toán theo quy định hiện hành. 

d. Trung tâm GDTX tỉnh  

 Gi p  an Tổ chức chuẩn bị về cơ sở vật chất như: hội trường,    thanh, trang 

tr , thiết bị tr nh chiếu, nước uống,    t n,   

 Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp kh  khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

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

Nơi nhận: 
- Như trên;      
-  an Giá  đốc; 

- Phòng KHTC; 

- Trung tâm GDTX tỉnh; 
- Đăng cổng thông tin điện tử ngành; 
- Lưu: VT, NV1. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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