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V/v tham dự chuyên đề
môn Tiếng Anh cấp THPT

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Trường Phổ thông thực hành Sư phạm Tràng An.
Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo
trường THPT Nguyễn Huệ, THPT chuyên Lương Văn Tụy tổ chức chuyên đề môn
Tiếng Anh cấp THPT, cụ thể như sau:
I. Nội dung, thời gian
1. Chuyên đề tại trường THPT Nguyễn Huệ
- Nội dung: “Hoạt động ngoại khóa môn Tiếng Anh”.
- Thời gian: ½ ngày, khai mạc 13 giờ 45 phút ngày 18/4/2022 (Thứ Hai).
2. Chuyên đề tại trường THPT chuyên Lương Văn Tụy
- Nội dung: “Dạy học dự án môn Tiếng Anh”.
- Thời gian: ½ ngày, khai mạc 13 giờ 45 phút ngày 25/4/2022 (Thứ Hai).
II. Hình thức tổ chức
Các chuyên đề được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Mỗi trường THPT bố
trí các điểm cầu phù hợp với tình hình thực tế; có trang bị đầy đủ phương tiện tham
dự trực tuyến gồm máy tính (có chức năng thu và phát hình ảnh, âm thanh), máy
chiếu và đường truyền Internet tốc độ cao. Các trường THPT sẽ nhận đường link
kết nối trước ngày tổ chức chuyên đề.
III. Thành phần tham dự
- Thành phần mời:
+ Lãnh đạo Sở GDĐT;
+ Lãnh đạo, chuyên viên phòng GDTrH;
+ Lãnh đạo các trường THPT.
- Thành phần triệu tập: Toàn bộ giáo viên môn Tiếng Anh đang dạy lớp 10, 11
năm học 2021-2022.
IV. Kinh phí
Đơn vị thực hiện chuyên đề chi trả kinh phí tổ chức theo quy định. Các đơn vị
tham dự chuyên đề chi trả kinh phí hỗ trợ về cơ sở vật chất (nếu có) theo qui định.
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Yêu cầu trường THPT Nguyễn Huệ, THPT chuyên Lương Văn Tụy chuẩn bị tốt
nội dung chuyên đề, liên hệ nhà cung cấp dịch vụ Internet nâng tốc độ upload trong
thời gian tổ chức chuyên đề; các trường THPT bố trí, sắp xếp cử cán bộ, giáo viên
tham gia đầy đủ, nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.Ch.
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