UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2110 /SGDĐT-GDTrH

Bình Phước, ngày 02 tháng 8 năm 2022

V/v báo cáo tình hình dạy học các
môn tổ hợp Chương trình GDPT
2018 cấp THCS

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường THPT, THCS&THPT.
Thực hiện Công văn số 1875/UBND-TH ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về
việc khẩn trương xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
Nhằm có đủ thông tin cho việc thực hiện báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của
cử tri liên quan đến việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các Phòng GDĐT, các trường THCS, TH&THCS,
THCS&THPT thực hiện các nội dung sau:
1. Đối với các trường THCS, TH&THCS, THCS&THPT
Chậm nhất 17 giờ ngày 07/8/2022: Các trường hoàn thành báo cáo theo mẫu
tại Phụ lục 1, 2 về tình hình dạy học môn Khoa học tự nhiên và môn Lịch sử và Địa
lí, sau đó gửi về Phòng GDĐT trên địa bàn (đối với trường THCS, TH&THCS), gửi
về Sở GDĐT qua email trunghoc@binhphuoc.edu.vn (đối với trường
THCS&THPT).
Lưu ý: Trong quá trình thực hiện, các trường cần trao đổi với giáo viên dạy
môn Khoa học tự nhiên (Lí - Hóa - Sinh) và môn Lịch sử và Địa lí cấp THCS để
việc hoàn thành báo cáo đúng với thực tế tại đơn vị.
2. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo các trường THCS, TH&THCS trên địa bàn thực hiện tốt các nội
dung nêu trên.
- Chậm nhất 17 giờ ngày 08/8/2022: Các Phòng GDĐT tổng hợp báo cáo của
các trường THCS, TH&THCS trực thuộc và gửi về Sở GDĐT qua email
trunghoc@binhphuoc.edu.vn (theo mẫu tại Phụ lục 3 đính kèm).
Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về Sở GD&ĐT đúng
thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn
vị cần liên hệ trực tiếp với Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, ĐT
02713.879107) để được hướng dẫn, giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTrH.
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