
UBND HUYỆN VĨNH CỬU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
  

Số:   812/PGDĐT-THCS Vĩnh Cửu, ngày 13 tháng 7 năm  2022 

 

 

 
 

                            Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở; 

- Hiệu trưởng trường THCS&THPT Huỳnh Văn Nghệ.  

Thực hiện Công văn số 2605/SGDĐT-NV1 ngày 11/7/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Triển khai văn bản số 1586/KH-BTCHTGVG ngày 

8/7/2022 của BTC Hội thi giáo viên giỏi ứng dụng CNTT. Phòng GD&ĐT đề nghị 

Hiệu trưởng các trường  trung học cơ sở và Hiệu trưởng trường THCS&THPT 

Huỳnh Văn Nghệ thực hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai kế hoạch về việc tổ chức Hội thi giáo viên giỏi ứng dụng CNTT 

trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai năm 2022 đến toàn thể Cán bộ, giáo viên của đơn vị 

được biết. (đính kèm kế hoạch của Ban tổ chức Hội thi). 

2. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý và giáo viên tham dự Hội 

thi, đồng thời lập danh sách báo cáo tình hình tham dự về Phòng GDĐT để biết và 

chỉ đạo. 

Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường 

trung học cơ sở và Hiệu trưởng trường THCS&THPT Huỳnh Văn Nghệ triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị báo 

cáo về Phòng GD&ĐT để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Trưởng, Phó PGD&ĐT; 

- Lưu VT, GDTH. 

          KT.TRƯỞNG PHÒNG 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

  Hoàng Đức Quang 

 

  V/v Triển khai văn bản số 1586/KH-

BTCHTGVG ngày 8/7/2022 của BTC 

Hội thi giáo viên giỏi ứng dụng CNTT.  
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