UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 388 /SGDĐT-GDTrH

Ninh Bình, ngày 04 tháng 04 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham dự chuyên đề cấp tỉnh
môn Hóa học.

Kính gửi: Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố.
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018-2019, Sở GDĐT Ninh Bình chỉ đạo
Phòng GDĐT huyện Nho Quan thực hiện chuyên đề cấp tỉnh môn Hóa học với
chủ đề “Dạy học theo định hướng Stem trong phần Dung dịch - tiết pha chế
dung dịch theo nồng độ cho trước”. Sở GDĐT thông báo kế hoạch tổ chức
chuyên đề và triệu tập thành phần tham dự như sau:
1. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: ½ ngày, từ 14h00, thứ tư ngày 17/04/2019.
- Địa điểm: Trường THCS Đức Long, huyện Nho Quan.
2. Thành phần tham dự
- Mời Lãnh đạo Sở GDĐT; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDTrH;
- Mời Lãnh đạo phụ trách phòng GDĐT các huyện, thành phố;
- Mỗi phòng GDĐT cử 01 chuyên viên và 03 giáo viên tham dự chuyên đề (ưu
tiên giáo viên ít được tham dự các chuyên đề).
3. Nội dung chuyên đề
Dạy học theo định hướng Stem trong phần Dung dịch- tiết pha chế dung
dịch theo nồng độ cho trước.
4. Chuẩn bị
- Phòng GDĐT huyện Nho Quan chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức
chuyên đề;
- Các Phòng GDĐT thông báo với giáo viên tham dự chuyên đề nghiên cứu
nội dung, đóng góp ý kiến, xây dựng góp phần hoàn thiện chuyên đề.

5. Kinh phí
- Phòng GDĐT huyện Nho Quan chi trả kinh phí tổ chức chuyên đề;
- Các đơn vị chi trả tiền đi lại, công tác phí cho cán bộ, giáo viên tham dự
chuyên đề theo chế độ hiện hành.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng GDĐT
huyện Nho Quan chuẩn bị và thực hiện tốt nội dung chuyên đề, các phòng GDĐT
cử giáo viên tham dự chuyên đề đúng thành phần, đúng lịch./.
Nơi nhận:
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.B/03.
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