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UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:         /PGDĐT-GDMN
V/v tham dự Hội thảo triển khai Chương 

trình làm quen với tiếng Anh dành cho
 trẻ em mẫu giáo 

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

           
    

Bình Giang, ngày         tháng 10 năm 2022    

       
 Kính gửi: Các trường mầm non trong toàn huyện.

Thực hiện Công văn số 4748/SGDĐT-GDMN ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục  
và Đào tạo (GDĐT) về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội thảo triển khai tổ chức cho 
trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh (sau đây gọi là Hội thảo); Công văn triệu tập 
của Sở GD&ĐT; Căn cứ vào số lượng được phân bổ, Phòng GD&ĐT triệu tập đại 
biểu tham dự với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, ngày 05/10/2022 (thứ Tư), khai mạc lúc 8h00. 
2. Hình thức: Hội thảo theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu Trung ương 

tại Bộ GDĐT và các điểm cầu của của địa phương trên cơ sở kĩ thuật của tập đoàn Công 
nghệ - Viễn thông Quân đội (Viettel). 

3. Thành phần tham gia
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT
- Mỗi trường cử 2 đại biểu tham dự gồm: 01 CBQL, 01 TTCM khối mẫu giáo
4. Địa điểm:
Hội trường Phòng Giáo dục và đào tạo
5. Nội dung
- Thảo luận những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong công tác cho trẻ 

mẫu giáo làm quen với tiếng Anh của các địa phương (công tác hướng dẫn, kiểm 
tra, giám sát, quản lý việc tổ chức thực hiện; lập kế hoạch, triển khai; chuẩn bị các 
điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, tài liệu, học liệu, quản lí chất lượng…);

- Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương về quản lý, tổ chức thực 
hiện, triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh;

- Đề xuất các giải pháp hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện, triển khai 
Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo.  

Đề nghị các đơn vị cử thành phần tham dự hội thảo đúng thời gian quy 
định./.

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo, chuyên viên PGD;
- Các trường MN;
- Lưu VT; GDMN.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Minh Thái
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