UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 4027 /SGDĐT-GDTrH

V/v triệu tập giáo viên tham dự
tập huấn giáo dục Lịch sử cấp
THCS, THPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 18 tháng 12 năm 2019

Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và đào tạo;
- Các trường THPT, THCS&THPT;
- Trung tâm GDTX tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 3820/KH-SGDĐT ngày 28/11/2019 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc tập huấn giáo dục Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông
đối với cấp THCS, THPT; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo triệu tập giáo viên
tham dự tập huấn như sau:
1. Thời gian, địa điểm
- Thời gian:
+ Cấp THCS: Ngày 26/12/2019, bắt đầu lúc 8h00 ngày 26/12/2019.
+ Cấp THPT: Ngày 27/12/2019, bắt đầu lúc 8h00 ngày 27/12/2019.
- Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm GDTX tỉnh, đường Trần Hưng Đạo,
phường Tân Phú, Tp Đồng Xoài.
2. Số lượng
- Cấp THCS:
+ Các phòng Giáo dục và Đào tạo: Cử giáo viên môn Lịch sử tại các trường
có cấp học THCS trực thuộc tham dự tập huấn, 02 GV/trường.
+ Các trường THCS&THPT: Mỗi trường cử 01 giáo viên môn Lịch sử tham
dự tập huấn.
- Cấp THPT: Mỗi đơn vị cử 02 giáo viên môn Lịch sử tham dự tập huấn.
3. Kinh phí
Đơn vị có giáo viên tham dự tập huấn chi trả tiền ăn, nghỉ, công tác phí và
phương tiện đi lại theo chế độ quy định hiện hành.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cử giáo viên tham dự lớp tập huấn
đúng thời gian, địa điểm quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn,
vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Giáo dục trung học, Sở GDĐT (ĐT: 02713
879107) để được giải đáp./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC Ký bởi: Sở Giáo
- Lưu: VT, GDTrH.
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