
 UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:          /SGDĐT-TCCB 
 

V/v tham gia Diễn đàn Đổi mới 

sáng tạo Giáo dục Việt Nam  

2022-2023 (E2 Việt Nam) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Định, ngày      tháng 10 năm 2022 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc; 

- Giám đốc các Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX. 

Thực hiện Công văn số 1077/NGCBQLGD-NGCBQLGD ngày 24/10/2022 

của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

tham gia Diễn đàn E2 Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các 

đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thông báo cho viên chức thuộc đơn vị mình quản lý tham gia Diễn đàn 

Đổi mới sáng tạo Giáo dục trên nền tảng CNTT (Education Exchange Vietnam – 

gọi tắt là E2 Việt Nam) (có Thể lệ kèm theo). 

2. Đối tượng tham gia 

Giáo viên và cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, 

GDTX, chuyên biệt (bao gồm các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập). 

3. Nội dung dự thi 

Những trải nghiệm sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lý có ứng dụng 

CNTT trong hoạt động nghề nghiệp hàng ngày như: quản lý trường học, dạy học, 

giáo dục, công tác chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn, Đội, tổ chức hoạt động ngoại 

khóa, làm việc với cha mẹ học sinh, cộng đồng…  

Sản phẩm tham gia chưa từng đoạt giải trong các cuộc thi Giáo viên sáng tạo 

trên nền tảng CNTT, Diễn đàn E2 Việt Nam và các cuộc thi thiết kế bài giảng E-

learning của Bộ Giáo dục và đào tạo trước đây. 

4. Thời gian và đường link nộp bài 

- Thời gian nộp bài: Từ ngày 01/11/2022 đến 11h59’ ngày 30/01/2023; 

- Đường link nộp bài: 
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=v7dZHuZnn06kbJd6vMEoY0_-

MF42U9pBhZouHuaOBv1UODJQMlRETzdaMEY5RVc5WFMwRUxETTNHUy4u 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - Giám đốc Sở (báo cáo); 

  - Các Phó Giám đốc Sở; 

  - Các Phòng CMNV thuộc Sở; 

  - Trang thông tin điện tử Sở; 

  - Lưu: VT, TCCB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Thị Điển 
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