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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Vị Xuyên, ngày 20 tháng 9 năm 2017

V/v Tham dự Hội nghị giao ban
khối THCS tại Sở GD&ĐT

Kính gửi: Các trường THCS, TH&THCS trong huyện.
Căn cứ Kế hoạch số 655/KH-SGDĐT ngày 19/9/2017 của Sở GD&ĐT
Hà Giang V/v Tổ chức Hội nghị giao ban khối các trường trung học, trung tâm
GDNN-GDTX, trung tâm GDTX-HN tỉnh, năm học 2017 - 2018;
Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường THCS, TH&THCS thực hiện một số
nội dung sau:
1. Các trường tập trung vào các nội dung được triển khai trong Hội nghị
giao ban, cho các ý kiến về các nội dung trên đã triển khai tại đơn vị có khó
khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện. Gửi các ý kiến bằng bản mềm về bộ
phận CMTHCS qua email: cmthcsvixuyen.vixuyen@hagiang.edu.vn trước ngày
25/9/2017 để tổng hợp.
Các nội dung triển khai trong Hội nghị giao ban:
- Xây dựng Kế hoạch nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học
sinh.
- Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo
viên theo Công văn số 974/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2017 của Sở GD&ĐT.
- Thống nhất việc sử dụng hồ sơ, sổ sách về hoạt động giáo dục trong nhà
trường (Kể cả các nội dung về sử dụng Sổ sách điện tử)
- Xây dựng cảnh quan nhà trường (xây dựng cảnh quan chung, thư viện
xanh, thư viện thân thiện, phòng hội đồng...)
2. Trường THCS Lý Tự Trọng: Chuẩn bị báo cáo tham luận về công tác
xây dựng Kế hoạch nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh
(báo cáo cả đợt 1 và đợt 2).
3. Thời gian – địa điểm tổ chức Hội nghị giao ban: Ngày 27/9/2017 (Buổi
sáng từ 07h30’ đến 11h30’; buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’) Tại Khách sạn
Anh Tú – TP Hà Giang.

4. Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các
trường THCS, TH&THCS (Lưu ý:Các trường không được cử Phó Hiệu trưởng
đi thay).
5. Kinh phí: Các đơn vị có cán bộ tham gia tập huấn chi trả công tác phí theo
chế độ tài chính hiện hành.
Phòng GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cử đại biểu tham dự đầy đủ, đúng
thành phần tham dự./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

