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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 407 /SGDĐT-GDTrH

Ninh Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2019

Về việc cử giáo viên tham dự chuyên đề
nghiên cứu bài học bộ môn
Sinh học cấp THPT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT.
Thực hiện công văn 1192/SGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 10 năm 2018 về
việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các trường trung học năm học
2018-2019, Sở GDĐT Ninh Bình chỉ đạo Trường THPT Yên Mô B thực hiện
chuyên đề nghiên cứu bài học bộ môn Sinh học. Sở GDĐT thông báo kế hoạch
tổ chức chuyên đề và triệu tập thành phần tham dự như sau:
1. Thời gian, địa điểm: Buổi chiều, từ 13h45, thứ năm, ngày 18/4/2019
tại trường THPT Yên Mô B.
2. Nội dung: Dạy học Tiết 39 – Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần
thể sinh vật - Sinh học lớp 12.
3. Thành phần triệu tập: Mỗi trường THPT cử 01 giáo viên đang dạy
Sinh học lớp 12 (ưu tiên giáo viên chưa được tham dự chuyên đề).
4. Thành phần khách mời:
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Giáo dục Trung học;
- Lãnh đạo các trường THPT và các đồng chí giáo viên bộ môn Sinh học
có nhu cầu học hỏi.
5. Kinh phí:
- Trường THPT Yên Mô B chịu trách nhiệm chi trả kinh phí tổ chức
chuyên đề.
- Các đơn vị chi trả tiền đi lại, công tác phí cho cán bộ, giáo viên được
triệu tập theo chế độ hiện hành.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng
các trường THPT cử giáo viên tham dự chuyên đề đúng thành phần, đúng lịch./.
Nơi nhận:
- Như trên; (qua website)
- Trường THPT Yên Mô B ;
- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, GDTrH.H/03.
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