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UBND TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

          Số:    

V/v cử đại biểu tham dự và viết tham 

luận, trình bày tham luận tại Hôi thảo  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 11 năm 2022 

Kính gửi:  phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức, thành phố Bà Rịa, 

thành phố Vũng Tàu. 

 

Thực hiện kế hoạch số 1611/KH-BGDĐT ngày 15/11/2022, của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT), kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 đối với Giáo dục mầm non. 

Công văn số 6177/BGDĐT-GDMN ngày 23/11/2022 về việc triệu tập đại 

biểu tham dự Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, vấn đề liên thông giữa mầm non và tiểu 

học - thực trạng và giải pháp. 

Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT cử đại biểu tham gia Hội thảo và trình bày 

tham luận tại hội thảo. 

- Thời gian: 01 ngày, 9/12/2022 (thứ 6), khai mạc lúc 8h00.  

- Địa điểm: Số 06 Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai. 

- Thành phần tham dự: 

 Phòng GDĐT huyện Châu Đức: 02 đại biểu: (01 CBQL, 01 giáo viên dạy 

lớp mẫu giáo 5- 6 tuổi) 

 Phòng GDĐT thành phố Bà Rịa: 02 đại biểu (01 CBQL, 01 giáo viên dạy 

lớp mẫu giáo 5-6 tuổi) 

 Phòng GDĐT thành phố Vũng Tàu: 02 đại biểu (01 CBQL, 01 giáo viên 

dạy lớp 1). 

- Nội dung tham luận:  

 Phòng GDĐT thành phố Vũng Tàu: “Kinh nghiệm và giải pháp trong việc 

lựa hình thức, thiết kê môi trường học tập và phương pháp giáo dục để đảm bảo 

hiệu quả tính liên thông giữa Mầm non và tiêu học, giúp trẻ em mẫu giáo 5 tuổi 

sẵn sàng vào học lớp 1”. 

 Phòng GDĐT huyện Châu Đức: “Kinh nghiệm và giải pháp điều tra, huy 

động trẻ đến trường và thực hiện hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 

 Phòng GDĐT thành phố Bà Rịa: “Kinh nghiệm phối hợp với cha mẹ chuẩn 

bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1”. 

- Cấu trúc theo form sau: 

 Đặt vấn đề  



2 

 

 Một số kinh nghiệm triển khai việc chuẩn bị trẻ em sẵn sàng vào học lớp 

1, đảm bảo liên thông giữa mầm non và tiểu học, hỗ trợ  

 Đề xuất giải pháp đảm bảo tính liên thông giữa mầm non và tiểu học, hỗ 

trợ trẻ em sẵn sàng vào học lớp 1. 

- Thể thức trình bày bài tham luận  

 Tên tham luận (kiểu chữ in hoa, căn giữa, bôi đậm). 

 Họ tên người viết tham luận, đơn vị công tác (kiểu chữ nghiêng, căn giữa, 

bôi đậm).  

 Cỡ chữ: 14, times new romam, dãn dòng single, befor 6pt; lề trên 2cm, lề 

phải 2 cm, lề dưới 2 cm, lề trái 3 cm. 

- Số trang tối đa không quá 3 trang. 

Danh sách đâị biểu tham dự và tham luận được gửi về Sở GDĐT trước ngày 

02/12/2022 qua phòng GDMNTH địa chỉ email gdmnbrvt2022@gmail.com. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó có khăn, vướng mắc xin liên hệ phòng 

GDMNTH, số điện thoại 02543851937 để được hỗ trợ. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (t/h); 

- Cổng TTĐT Sở (tt); 

- Lưu: VT, GDMNTH, HaNT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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