UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 953/SGDDT-GDMNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 5 năm 2019

V/v: tổ chức sơ kết triển khai chương
trình tiếng Anh lớp 1, 2 theo hình
thức xã hội hóa, năm học 2018-2019.

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.
Nhằm đánh giá kết quả triển khai chương trình tiếng Anh lớp 1, 2 theo
hình thức xã hội hóa trong các trường tiểu học tại tỉnh bà Rịa-Vũng Tàu từ năm
học 2016-2017 đến năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết,
đánh giá kết quả quá trình thực hiện như sau:
1. Nội dung, thời gian, địa điểm:
- Nội dung: Đánh giá kết quả việc triển khai giảng dạy chương trình tiếng
Anh cho học sinh lớp 1- lớp 2 theo mô hình xã hội hóa trong năm học vừa qua,
đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo định hướng cho các năm học tiếp
theo.
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 16/5/2019.
- Địa điểm: Trường TH Lê Thành Duy, phường Phước Trung, Tp.Bà Rịa
(Đề nghị Phòng GDĐT TP.Bà Rịa thông báo giúp cho đơn vị trường chuẩn bị
phòng họp).
2. Thành phần tham dự (dự kiến 60 người)
- Sở Giáo dục và Đào tạo: gồm lãnh đạo Sở, lãnh đạo và chuyên viên bộ
phận Giáo dục Tiểu học, chuyên viên tiếng Anh phòng Giáo dục Trung học.
- Đối với Phòng GDĐT TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa và Phòng GDĐT huyện
Long Điền, mời đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách cấp tiểu học của
Phòng GDĐT; Hiệu trưởng và giáo viên một số trường có tổ chức, tham gia
giảng dạy tiếng Anh lớp 1, 2 (Mỗi đơn vị chọn cử 15 người tham dự).
- Đối với các Phòng GDĐT còn lại, mời chuyên viên phụ trách cấp tiểu
học của Phòng GDĐT.
- Đại diện Công ty CP trực tuyến Đại Trường Phát.
3. Kinh phí:
- Sở Giáo dục và Đào tạo chi trả kinh phí tổ chức hội nghị.
- Các đơn vị có người tham dự chi trả công tác phí theo chế độ hiện hành.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị chọn cử thành phần tham dự
theo tinh thần công văn./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- GĐ Sở ( để b/c);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTH(MinhTH).
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