
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

    Số:                              
 

 

V/v mời họp thống nhất kế hoạch triển khai 

dạy tiếng DTTS trong chương trình giáo dục 

phổ thông 2018. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
           
 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2022 

 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

 - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. 
  

Để chuẩn bị cho việc thực hiện đưa tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) vào dạy trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo chương trình phổ thông 2018, Sở Giáo dục và 

Đào tạo đề nghị các đơn vị cử đại diện tham dự cuộc họp. Cụ thể: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. 

2. Thời gian: 14h00 ngày 16 tháng 6 năm 2022 (Thứ 5). 

3. Đại điểm: Phòng 302, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

4. Nội dung: Họp thống nhất kế hoạch triển khai dạy tiếng DTTS trong 

chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

5. Chuẩn bị: Các đơn vị chuẩn bị các nội dung sau: 

- Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu dạy và học tiếng DTTS. 

- Báo cáo các điều kiện để đưa tiếng DTTS vào dạy trong chương trình phổ 

thông. 

- Đề xuất, kiến nghị về việc thực hiện đưa tiếng DTTS vào dạy trong chương 

trình giáo dục phổ thông trên địa bàn. 

Để cuộc họp đảm bảo như kế hoạch, kính đề nghị các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nội 

dung và tham dự đúng thành phần.  

Công văn này thay cho thư mời họp./.  

Nơi nhận:            

- Như kính gửi (để t/h); 

- Giám đốc (để b/c); 

- Phòng GDMNTH; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH-TX.BachNH.    
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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