UBND HUYỆN BA VÌ
PHÒNG GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 101/PGD&ĐT-CNTT
V/v điều chỉnh thời gian nộp sản
phẩm CNTT và thi kĩ năng GV, NV

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Ba Vì, ngày 05 tháng 2 năm 2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTCS.
Thực hiện Công văn số: 384/SGD&ĐT-TCCB ngày 02/2/2018 của sở
GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tham gia dự thi sản phẩm Ngày hội CNTT,
Phòng GD&ĐT Ba Vì điều chỉnh thời gian thu nộp sản phẩm tham gia Ngày hội
và ấn định thời gian tổ chức thi kĩ năng dành cho giáo viên, nhân viên cấp huyện
như sau:
1. Về thời gian thu nộp sản phẩm và đăng ký thi kĩ năng GV, NV:
2.1. Thời gian thu nộp sản phẩm:
- Các tiểu khu hoàn thành các nội dung Ngày hội, gửi sản phẩm tham gia
dự thi cấp huyện về phòng trước 25/2/2018 (sớm hơn so với Kế hoạch đã định);
- Cách nộp sản phẩm thực hiện như hướng dẫn tại công văn số
48/PGD&ĐT-CNTT ngày 16/1/2118 của Phòng GD&ĐT Ba Vì;
2.1. Về việc đăng ký thi kĩ năng giáo viên, nhân viên:
- Các Tiểu khu hoàn thành các nội dung thi kĩ năng cho giáo viên, nhân
viên; lập danh sách dự thi cấp huyện (theo mẫu gửi kèm), gửi về Phòng trước
ngày 25/2/2018;
- Nơi nhận sản phẩm, danh sách đăng ký tham gia dự thi: Đ/c Nguyễn Anh
Tuấn_Tổ C1; email: tuanna-bv@hanoiedu.vn
2. Tổ chức thi kĩ năng CNTT cho giáo viên, nhân viên cấp huyện:
2.1. Thời gian:
Ngày 01/3/2018 (thứ Năm).
- 7h30: Khai mạc;
- 8h00 đến 9h00: thi kĩ năng tin học dành cho nhân viên;
- 9h30: thi kĩ năng tin học dành cho giáo viên.
2.2. Địa điểm:
Trường Tiểu học Thái Hòa – Ba Vì.
* Lưu ý:
- Sau khi tổng hợp danh sách giáo viên, nhân viên đăng ký dự thi, Phòng sẽ
có hướng dẫn tiếp theo cho các thí sinh;

- Các nội dung khác vẫn thực hiện đúng Kế hoạch số 33/KH-PGD&ĐT
ngày 09/1/2018 vcủa Phòng GD&ĐT Ba Vì.
Nhận được Công văn này đề nghị ông (bà) Trưởng các Tiểu khu, Hiệu
trưởng các trường chỉ đạo thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất./.
Nơi nhận:
- Như đề gửi (để t/h);
- TP, các P.TP (để b/c);
- Lưu VT, đ/c Tuấn.

