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    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO  TẠO 

 

Số: 1872/SGDĐT-CTTT-GDCN 

 V/v tham gia Diễn đàn Giáo dục đổi mới, 

sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Hưng Yên, ngày 22 tháng 11 năm 2019 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học; 

- Trung tâm GDTX tỉnh; các trung tâm GDNN-GDTX. 

 

 Ngày 12/11/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số: MSVN 926-

30/19 của Microsoft Việt Nam về việc phát động diễn đàn Giáo dục đổi mới, sáng tạo trên 

nền tảng công nghệ thông tin năm 2020. Nhằm thúc đẩy và phát huy tính đổi mới sáng tạo 

trong việc dạy và học trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cho 

đội ngũ giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển gửi các đơn vị quản lý giáo dục, các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thông tin về Diễn đàn Giáo dục đổi mới, sáng tạo trên 

nền tảng công nghệ thông tin năm 2020 (đính kèm Công văn) và yêu cầu các phòng giáo 

dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện những nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông tin thể lệ, tiêu chí Diễn đàn giáo dục, đổi 

mới, sáng tạo trên nền tảng CNTT tới cán bộ, giáo viên các bậc học. Đăng tải và cập nhật 

thông tin về Diễn đàn trên website của các đơn vị giáo dục để cán bộ, giáo viên tiện theo 

dõi, nắm bắt. 

Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên thiết kế, hoàn thiện 

sản phẩm tham gia Diễn đàn trên tinh thần tự nguyện theo quy định tại Thông tin thể lệ, 

tiêu chí Diễn đàn (Phụ lục 1) 

2. Các cơ sở giáo dục có cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chuyên gia giáo dục sáng 

tạo Microsoft (Phụ lục 3) tạo điều kiện cho giáo viên được triệu tập tham dự tập huấn theo 

Chương trình tập huấn tập huấn bồi dưỡng giảng viên nguồn (Phụ lục 2) đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả, đúng thời gian. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ về Sở GDĐT (đ/c Trần Tuấn Dương, 

trưởng phòng CTTT - GDCN, ĐT: 0962.855.655; đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Dung – CV 

phòng CTTT – GDCN, ĐT: 0979.805.384) để được hỗ trợ, giải đáp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc;                                                                                                             
- Lưu: VT, phòng CTTT. 

                                                                             

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Xuân Quyết 
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