UBND HUYỆN MANG YANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11 /PGDĐT-TA

Mang Yang, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Kế hoạch số 87/KHSGDĐT
về tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện “Đê án
dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo
dục quốc dân giai đoạn 2017- 2025” của
tỉnh Gia Lai

Kính gửi: Các trường TH, THCS, TH&THCS trực thuộc.

Thực hiện Kế hoạch số 87/KHSGDĐT về tổ chức Hội nghị Sơ kêt thực hiện
“Đê án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 20172025” của tỉnh Gia Lai;
Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến chỉ đạo, cụ thể như sau:
1. Về đề nghị khen thưởng tập thể, gồm:
- Trường Tiểu học thị trấn Kon Dơng số 1.
- Trường Tiểu học thị trấn Kon Dơng số 2.
- Trường Tiểu học ĐăkDjrăng
- Trường TH&THCS Đăk Yă.
- Trường THCS Chu Văn An.
2. Về đề nghị khen thưởng cá nhân:
Các trường (kể cả các trường không đề xuất khen thưởng) đề xuất cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Đề án về Phòng Giáo dục
và Đào tạo để xem xét, đề xuất khen thưởng. Chú trọng các cá nhân có thành tích
xuất sắc trong công tác dạy và học Tiếng Anh hệ 10 năm (đề xuất khen thưởng
phải kèm báo cáo thành tích theo phụ lục 1 của Kế hoạch số 87).
3. Công tác báo cáo
- Các trường học gửi danh sách đề nghị khen thưởng, báo cáo thành tích (tập
thể và cá nhân) về Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 21/01/2021, gửi file

mềm danh sách qua địa chỉ email: phamthangpgdmangyang@gmail.com.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường học khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm
túc./.
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