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Số: 2787 /SGD&ĐT-VP
Về việc đăng ký nội dung
hoạt động để đạt điểm cộng trong
đánh giá kết quả thi đua Cụm năm
học 2020 - 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.
Thực hiện nội dung tại Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng
năm học 2020 – 2021 cụm thi đua số 8, tổ chức tại Cà Mau vào ngày 24 tháng 11
năm 2020; Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre đăng ký nội dung hoạt động để đạt
điểm cộng trong đánh giá kết quả thi đua năm học 2020 – 2021, gồm những nội
dung sau:
1. Nội dung hoạt động: Tổ chức Hội thảo chuyên đề văn hóa ứng xử
trong trường Mầm non.
- Hình thức tổ chức: Hội thảo.
- Thời gian dự kiến: tháng 3/2021.
2. Nội dung hoạt động: Kế hoạch phối hợp về Hội thảo đổi mới
phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại
ngữ.
- Hình thức tổ chức: Hội thảo giữa Sở GD&ĐT Bến Tre và Sở GD&ĐT
An Giang.
- Thời gian dự kiến: tháng 02/2021.
3. Nội dung hoạt động: Hội thảo về Giáo dục STEM
- Hình thức tổ chức: Hội thảo giữa Sở GD&ĐT Bến Tre và Sở GD&ĐT
Cần Thơ .
- Thời gian dự kiến: tháng 3/2021.
4. Nội dung hoạt động: Giao lưu kinh nghiệm về quản lý ngân sách
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- Hình thức tổ chức: giao lưu kinh nghiệm giữa Sở GD&ĐT Bến Tre và
Sở GD&ĐT An Giang.
- Thời gian dự kiến: tháng 01/2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre kính gửi Trưởng Cụm thi đua số 8
các Sở Giáo dục và Đào tạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm học 2020 –
2021 (Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau) tổng hợp./.
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