
 

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố. 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 249/KH-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng thường 

xuyên giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) năm học 

2019-2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 767/KH-SGDĐT ngày 9/5/2019 của Sở GDĐT 

về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GDMN 

năm học 2019-2020, Sở GDĐT Hà Nam tiếp tục tổ chức tập huấn bồi dưỡng 

thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GDMN, cụ thể như sau:  

1. Thành phần: Tổ mầm non phòng GDĐT; cán bộ quản lý, giáo viên 

trong các cơ sở GDMN có khả năng làm báo cáo viên tại các lớp tập huấn ở địa 

phương (Thanh Liêm: 25 người, Duy Tiên: 25 người, Bình Lục: 25 người, Phủ 

Lý: 30 người, Kim Bảng: 25 người, Lý Nhân: 30 người). 

2. Thời gian: 03 ngày (từ ngày 28 - 30/11/2019).  

Khai mạc: 8 giờ 00 phút, ngày 28/11/2019 tại phòng GDĐT huyện Lý Nhân. 

3. Địa điểm: Phòng GDĐT huyện Lý Nhân và trường Mầm non xã Bắc 

Lý, huyện Lý Nhân. 

4. Chuẩn bị điều kiện cho lớp tập huấn: Yêu cầu phòng GDĐT huyện 

Lý Nhân và trường Mầm non xã Bắc Lý chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho lớp 

tập huấn.  

5. Kinh phí: Kinh phí đi lại, ăn, nghỉ, tài liệu tập huấn của các đại biểu về 

dự lớp tập huấn do đơn vị quản lý trực tiếp chi trả theo chế độ hiện hành. 

Sở GDĐT Hà Nam yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố cử 

người tham dự đầy đủ, đúng thành phần và đúng thời gian./.  
 

Nơi nhận:   
- Như kính gửi (để t/h);                                                                         

- Giám đốc Sở (để b/c);   

- PGĐ Nguyễn Quang Long (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, GDMN.                                                                 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Long 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

    

Số:           /SGDĐT-GDMN                           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày       tháng 10 năm 2019 

V/v tổ chức tập huấn bồi dưỡng 
 thường xuyên cho cán bộ quản lý và GVMN  
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