
 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:               /SGDĐT-GDTrH 

 
V/v: Tập huấn khai thác và sử dụng sách 

tiếng Anh theo chương trình hệ 10 năm, 

 năm học 2020-2021 

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

 

 
Nam Định, ngày       tháng 09 năm 2020 

 

   

Kính gửi:  

- Phòng GDĐT các huyện/thành phố; 

- Các trường THPT trong tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT 

theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015, Sở GDĐT phối hợp với 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty cổ phần đầu tư, phát 

triển giáo dục Hà Nội tổ chức tập huấn khai thác và sử dụng sách tiếng Anh hệ 10 năm 

cho các giáo viên tham gia giảng dạy sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 THCS và lớp 12 

THPT năm học 2020-2021 theo chương trình tiếng Anh hệ 10 năm như sau: 

1. Thời gian: 02 ngày 

- Ngày 25,26 /9/2020: Tập huấn khai thác, sử dụng sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 

cho giáo viên tiếng Anh cấp THCS. 

- Ngày 26,27/9/2020: Tập huấn khai thác, sử dụng sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 

cho giáo viên cấp THPT. 

Lưu ý: Giáo viên có mặt trước 7h45’, khai mạc lúc 8h00’. 

2. Địa điểm 

- Khối THCS: tại Hội trường Nhà hàng Chen 2 số 464 đường Trường Chinh, Vị 

Xuyên, Tp. Nam Định.  

- Khối THPT: tại Hội trường trường ngoài công lập Tiểu học, THCS, THPT 

Nguyễn Công Trứ, số 1 Bến Ngự, Tp. Nam Định. 

3. Thành phần 

- Tất cả các giáo viên tiếng Anh đang giảng dạy tại các trường THCS và THPT 

trong toàn tỉnh, kể cả các trường THPT ngoài công lập. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố cử 01 chuyên viên/giáo viên cốt 

cán phụ trách tiếng Anh tham dự lớp tập huấn và quản lý giáo viên đơn vị mình.  

4. Kinh phí  
Các đơn vị thanh toán công tác phí cho cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn 

theo chế độ hiện hành. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị bố trí công việc để các 

cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn đầy đủ và đúng thời gian quy định./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, phòng GDTrH-03. 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt  
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