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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc trong huyện.
Sau khi tổng họp có 131 đề tài, sáng kiến của cán bộ giáo viên trong huyện
nộp đề nghị xét năm học 2019 - 2020 (trong đó mẫu giáo 24, tiểu học 34°THCS
68). Phòng GD&ĐT đã thành lập tổ Tư vấn chuyên môn có thành viên gồm một
sô cản bộ quản lý, giảo viên có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn lau năm ở
các trường trong huyện để tổ chức xét vòng 1. Tổ tư vấn đã làm việc đến ngày
09/7/2020 là báo cáo kết quả.
Qua thảo luận và được sự thống nhất của Chủ tịch Hội đồng, Phòng
GD&ĐT đăng 23 đề tài, sáng kiến được xét qua vòng 1 trên cổng thông tin điện
tử của Phòng đê lấy ý kiến góp ý của giáo viên đến hết ngày 15/7/2020.
Trong thời gian 23^ đề tài, sáng kiến được đăng lấy ý kiến, mọi sự góp ý
của cán bộ giáo viên đôi với các đê tài, sáng kiến trên được gửi về Phòng
GD&ĐT đê được tiếp thu, bằng văn bản hoặc gửi maii nội dung vể địa chỉ:
hoangngocpgd@gmail.com hết thời gian trên Hội đồng sẽ tiến hành họp xét vòng
kế tiếp.
Đe nghị Hiệu trưởng các trường thông báo rộng rãi cho giáo viên trong
đơn vị biêt đê theo dõi./.
Trân trọng!
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