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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         

V/v tham dự Hội nghị đánh giá tình 

hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 

học 2022-2023 đối với giáo dục phổ 

thông. 

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:  
 - Lãnh đạo các trường Trung học phổ thông; 

 - Lãnh đạo trung tâm Giáo dục thường xuyên; 

 - Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 5818/BGDĐT-GDTrH ngày 4/11/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 

2022-2023 đối với giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập đại biểu tham dự 

Hội nghị cụ thể như sau: 

1. Thành phần tham dự 

- Sở GDĐT: Lãnh đạo Sở GDĐT phụ trách chuyên môn; Lãnh đạo, chuyên viên 

phòng GDMN-TH phụ trách cấp Tiểu học; Lãnh đạo, chuyên viên phòng GDTrHTX phụ 

trách cấp THCS, cấp THPT. 

- Phòng GDĐT: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp Tiểu học, cấp THCS. 

- Các đơn vị cơ sở giáo dục phổ thông: 

+ Trường THPT: Đại diện lãnh đạo trường, 01 giáo viên phụ trách môn hoạt động 

trải nghiệm hướng nghiệp. 

+ Cấp THCS: mỗi phòng GDĐT cử 2 lãnh đạo, 3 giáo viên giảng dạy môn Khoa học 

tự nhiên, 02 giáo viên giảng dạy môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. 

+ Cấp Tiểu học: mỗi phòng GDĐT cử 3 lãnh đạo, 2 giáo viên giảng dạy môn Tiếng 

Anh, 02 giáo viên giảng dạy môn Tin học, 02 giáo viên giảng dạy môn Công nghệ. 

+ Riêng huyện Côn Đảo: Đại diện lãnh đạo phòng, chuyên viên phụ trách cấp Tiểu 

học/THCS. 

2. Hình thức tổ chức Hội nghị 

- Hội nghị trực tuyến, bao gồm 05 điểm cầu: 

+ Điểm cầu Sở GDĐT đặt tại phòng 302 Sở GDĐT bao gồm: Sở GDĐT, Phòng 

GDĐT TP. Bà Rịa, H. Long Điền; các trường THPT trên địa bàn TP. Bà Rịa, H. Long 

Điền. 

+ Điểm cầu TP. Vũng Tàu do phòng GDĐT Vũng Tàu chủ trì, bao gồm: Phòng 

GDĐT TP. Vũng Tàu; các trường THPT trên địa bàn TP. Vũng Tàu; huyện Côn Đảo. 

+ Điểm cầu TX. Phú Mỹ do phòng GDĐT TX. Phú Mỹ chủ trì, bao gồm: Phòng 

GDĐT TX. Phú Mỹ; các trường THPT trên địa bàn TX. Phú Mỹ. 

+ Điểm cầu H. Châu Đức do phòng GDĐT Châu Đức chủ trì, bao gồm: Phòng GDĐT 

H. Châu Đức; các trường THPT trên địa bàn H. Châu Đức. 
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+ Điểm cầu H. Xuyên Mộc do phòng GDĐT Xuyên Mộc chủ trì, bao gồm: Phòng 

GDĐT H. Xuyên Mộc, H. Đất Đỏ; các trường THPT trên địa bàn H. Xuyên Mộc, H. Đất 

Đỏ. 

- Thời gian tổ chức: 

+ 15 giờ 30 ngày 9/11/2022 kiểm tra kỹ thuật tại điểm cầu trực tuyến. 

+ 07 giờ 30 ngày 10/11/2022 kết nối chính thức; 08 giờ 00 bắt đầu tổ chức Hội nghị. 

- Phần mềm sử dụng hội nghị trực tuyến: Microsoft Teams do cục Công nghệ thông 

tin – Bộ GDĐT cung cấp. 

- Mỗi điểm cầu đơn vị chọn 01 cán bộ, giáo viên phụ trách kỹ thuật để chuẩn bị công 

tác tổ chức, xử lý kỹ thuật phục vụ Hội nghị. 

3. Nội dung Hội nghị 

Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị các nội báo cáo, thảo luận sau: 

- Đánh giá tình hình tổ chức lớp 1, 2, 3 năm học 2022-2023 và công tác chuẩn bị cho 

triển khai lớp 4 năm học 2023-2024 theo chương trình GDPT 2018, tập trung vào 03 bộ 

môn Tiếng Anh, Công nghệ, Tin học; 

- Công tác tổ chức dạy học Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6, 7 và 10 năm học 

2022-2023; chuẩn bị triển khai cho chương trình lớp 8 và 11 trong năm học 2023-2024; 

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Khoa học tự nhiên đối với cấp THCS 

và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo các phòng GDĐT chủ trì đầu 

cầu trực tuyến sắp xếp phòng họp và thông báo địa điểm cho các trường THPT được biết 

để tham gia dự họp; các đơn vị chọn, cử thành viên tham dự Hội thảo nghiên cứu và chuẩn 

bị trước nội dung hội nghị; Trong quá trình thực hiện nếu  gặp khó khăn liên hệ về Sở 

GDĐT qua phòng GDTrHTX (gặp Đ.c Vũ Tiến Hưng – ĐT: 0384819811) để được hướng 

dẫn thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (để th/h); 

- Giám đốc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu:  VT, GDTrH-Hungvt. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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