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UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:           /SGDĐT-GDTrH 

V/v tập huấn triển khai các văn bản mới 

và nhiệm vụ lĩnh vực Giáo dục Trung học 

năm học 2020-2021 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Nam Định, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

 

           Kính gửi:  

- Các Phòng GDĐT huyện, thành phố; 

- Các trường Trung học phổ thông trong toàn tỉnh. 

 

  Nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2020-

2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức tập huấn triển khai các văn bản 

mới và nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực Giáo dục Trung học năm học 2020-2021 cho 

cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông trong tỉnh, cụ thể như sau: 

  1. Thành phần  

  a) Khối phòng GDĐT: 

 - Mỗi phòng GDĐT cử 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên phụ trách cấp học; 

 - Hiệu trưởng tất cả các trường THCS. 

 b) Khối các trường THPT:  

 Mỗi trường cử 03 người: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách 

chuyên môn và 02 tổ trưởng chuyên môn. 

  2. Thời gian, địa điểm  

 a) Khối phòng GDĐT:  

 - Thời gian: Ngày 05-06/10/2020, khai mạc 8h00 ngày 05/10/2020. 

 - Địa điểm: Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Công Trứ, Số 1 Bến 

Ngự, thành phố Nam Định (trường ngoài công lập). 

 b) Khối các trường THPT: 

 - Thời gian: Ngày 06-07/10/2020, khai mạc 8h00 ngày 06/10/2020. 

 - Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Thôn 

Đệ Tứ, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định. 

 3. 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. 

 4. Yêu cầu đối với các đơn vị: 

 - Cử người tham dự đúng thành phần và thời gian quy định; 

 - Hoàn thành việc cập nhật danh sách cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn 

trước ngày 02/10/2020 theo đường liên kết trực tuyến sẽ được chia sẻ qua email các 

đơn vị; 
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 - Tổ chức tập huấn lại đối với cán bộ quản lý và giáo viên của đơn vị trong 

khoảng thời gian 30 ngày sau khi kết thúc lớp tập huấn của Sở GDĐT. 

 Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung 

trong công văn này. Chi tiết liên hệ: Đ/c Trương Văn Nhường - Chuyên viên 

phòng GDTrH (ĐT:  0918887500, email: trươngquangnhuongnd@gmail.com)./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng c/n Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
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