
 

 
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc 

 

Số: 
V/v phân công giáo viên dạy lớp 10 

năm học 2022-2023 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2021 

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thực hiện Công văn số 5676/BGDĐT – GDTrH ngày 08/12/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phân công giáo viên dạy lớp 10 năm học 

2022-2023; Để chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình 

GDPT 2018 đối với lớp 10 năm học 2022-2023, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Rà soát đội ngũ, dự kiến phân công giáo viên dạy các môn/ hoạt động 

giáo dục lớp 10 năm học 2022-2023; lập danh sách giáo viên được phân công theo 

mẫu trực tuyến và hoàn thành trước ngày 22/12/2021 tại địa chỉ đường link: 

https://forms.gle/7ivKhJsVQ1wWThQAA 

Hoặc quét mã QR sau để truy cập vào đường link: 

 

 

 

 

 

 

 

(Để thuận tiện nhập thông tin, các đơn dự kiến danh sách giáo viên được 

phân công dạy lớp 10 năm học 2022-2023 và chuyển đường link này cho giáo 

viên tự ghi thông tin của mình). 

2. Ưu tiên bồi dưỡng, có biện pháp tăng cường năng lực cho giáo viên được 

phân công dạy lớp 10 về xây dựng kế hoạch giáo dục, phương pháp dạy học và 

kiểm tra, đánh giá học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực đáp 

ứng yêu cầu triển khai chương trình GDPT mới. 

3. Chỉ đạo các tổ chuyên môn ưu tiên trao đôi, thảo luận những nội dung 

liên quan đến Chương trình GDPT 2018 trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai kịp thời. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ 

với Phòng GDTrHTX (Ông Trần Văn Thương, số điện thoại: 0987080114) để 

được hướng dẫn. 
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Nơi nhận: 

- Như kính gửi;  

- Đ/c Giám đốc Sở (b/c); 

- Website Sơ; 

- Lưu: VT, GDTrHTX. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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