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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.
Nhằm tiếp tục triển khai nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và
học”, nhằm giúp cho giáo viên chia sẻ những giải pháp hay, những cách làm
hiệu quả, đồng thời động viên, hỗ trợ, ghi nhận và tôn vinh những phát hiện,
những cố gắng của giáo viên trong quá trình dạy học lớp 1 theo Chương trình
giáo dục phổ thông 2018, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức một giải
thưởng giành riêng cho giáo viên đang trực tiếp giảng dạy lớp 1, cho cán bộ
quản lí các trường tiểu học trong năm học 2020-2021.
Căn cứ Công văn số 264/CĐN-CSPL ngày 25 tháng 10 năm 2020 của
Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tham gia giải thưởng “Gặp gỡ giáo viên
lớp 1”, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực
hiện một số nội dung sau:
- Tổ chức tuyên truyền, động viên cán bộ quản lý và giáo viên tham gia
Giải thưởng. Đây là việc làm cần thiết để triển khai Chương trình giáo dục phổ
thông 2018 trên địa bàn một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29NQ/TW.
- Chi tiết và cách thức tham gia giải thưởng được đăng tải trên website,
fanpage “Công đoàn Giáo dục Việt Nam”.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai
thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.
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