UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1144 /SGDĐT-GDTH
V/v triển khai tập huấn giáo viên sử dụng
sách giáo khoa Tiếng Anh 1 của Nhà
xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 07 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo
Thực hiện Công văn số 2058/BGDĐT-GDTH ngày 10 tháng 6 năm 2020

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc bồi dưỡng giáo viên và cung ứng
sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 và Công văn số 282/DEIDCO ngày 03
tháng 7 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng về
việc phối hợp tổ chức tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa Tiếng Anh 1 theo
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Sở GDĐT Gia Lai tổ chức tập huấn, cụ
thể như sau:
1. Đối tượng tham gia tập huấn
Tất cả giáo viên dạy tiếng Anh ở các trường sử dụng sách tiếng Anh của
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Tiếng Anh 1).
(Danh sách GV từng đơn vị tham gia tập huấn gửi kèm CV này).
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Ngày 18/7/2020, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút.
- Địa điểm: Khách sạn Pleiku, số 03 Nguyễn Tất Thành, thành phố Pleiku,
tỉnh Gia Lai.
3. Kinh phí
Đơn vị cử người tham gia tập huấn thanh toán các khoản chi phí ăn, ở, đi lại
theo quy định hiện hành.
Đề nghị các phòng GDĐT triển khai đến các trường để cử đủ, đúng thành
phần tham gia lớp tập huấn. Mọi vướng mắc liên hệ Phòng giáo dục tiểu học, ĐT:
0269 3826875 để giải quyết./.
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- Như trên;
- Lưu: VT, GDTH.
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