
 

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:               /SGDĐT-GDTrH 

V/v triển khai bồi dưỡng, tập huấn 

chính trị hè 2021 cho đội ngũ giáo 

viên các trường phổ thông, Trung 

tâm GDTX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Phước, ngày       tháng 7  năm 2021 

Kính gửi:  

     - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

     - Các đơn vị trực thuộc; 

     - Các Trung tâm GDNN-GDTX; 

     - Các cơ sở giáo dục. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTGTW ngày 17/6/2021 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ 

giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa 

của học sinh, sinh viên; Công văn số 262-CV/BTG ngày 01/7/2021 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước về việc bồi dưỡng tập huấn chính trị hè năm 

2021; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố làm đầu mối 

phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tổ chức bồi dưỡng, 

tập huấn cho giáo viên của các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường 

xuyên trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố. Thực hiện việc bồi dưỡng thông 

qua hình thức trực tuyến, trong quá trình thực hiện bồi dưỡng cẫn chú trọng thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

2. Các đơn vị trường học, trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở 

chủ động liên hệ với phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn để cử giáo viên 

tham gia bồi dưỡng. 

3. Chương trình bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 hoàn thành 

trước ngày 25/8/2021 và gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp 

báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như trên;      

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDTrH 
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