UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:625 /PGDĐT
Về việc góp ý dự thảo điều chỉnh
phụ lục 02 kèm theo Kế hoạch số
92/KH-UBND ngày 27/11/2019 của
UBND tỉnh Bình Định

Tuy Phước, ngày19 tháng 10 năm 2021

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2081/SGDĐT-GDMN-TH ngày 13/10/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) Bình Định về việc góp ý dự thảo điều chỉnh phụ lục 02 kèm theo
Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Bình Định, Phòng GDĐT

Tuy Phước đề nghị các đơn vị trường tiểu học trực thuộc tổ chức nghiên cứu cho ý
kiến góp ý về nội dung của phụ lục 02 gửi kèm Công văn này.
Ý kiến góp ý của các đơn vị gửi về Phòng GDĐT (qua Bộ phận Tiểu học) theo
địa chỉ email: tieuhoctuyphuoc@gmail.com trước ngày 20/10/2021 để Phòng tổng
hợp gửi về Sở GDĐT.
Đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.Trong quá trình
thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Phòng GDĐT để Phòng biết và
chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Phòng GDĐT(để BC);
- Lưu: VT, TH.
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BÁO CÁO
Về việc góp ý dự thảo điều chỉnh phụ lục 02 kèm theo Kế hoạch số 92/KH-UBND
ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Bình Định
1. Lớp 3
Thứ tự
Tên chủ đề
Yêu cầu cần đạt
Nội dung góp,
Lý do
điều chỉnh, bổ
sung

2. Lớp 4
Thứ tự
Tên chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Nội dung góp,
điều chỉnh, bổ
sung

Lý do

3. Lớp 5
Thứ tự
Tên chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Nội dung góp,
điều chỉnh, bổ
sung

Lý do

Lưu ý:
- Cột Thứ tự: Chủ đề 1,2,3,4…Chủ đề chung;
- Cột Tên chủ đề: Chủ đề cụ thể
- Cột Yêu cầu cần đạt: nội dung yêu cầu cần đạt chủ đề được
- Cột Nội dung góp, điều chỉnh, bổ sung: Ghi các nội dung cần góp, điều chỉnh,
bổ sung
- Cột Lý do: Nêu lý do vì sao góp, điều chỉnh, bổ sung.
HIỆU TRƯỞNG

