
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SGDĐT 

 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc nộp sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học, đề tài nghiên cứu khoa 

học sư phạm ứng dụng, đồ dùng dạy học tự làm, bài viết được đăng tải trên 

tạp chí khoa học năm học 2022-2023 

 

Thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc đánh giá 

các sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm 

ứng dụng, đồ dùng dạy học tự làm, bài viết được đăng tải trên tạp chí khoa học 

năm học 2022-2023 (sau đây gọi chung là đề tài) của cán bộ, giáo viên, Sở GDĐT 

thông báo đến các đơn vị một số nội dung như sau: 

1. Đối với các đề tài được Hội đồng sáng kiến cấp trường đánh giá trong 

năm học 2022-2023 từ loại Tốt trở lên 

1.1. Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT hoàn thành công tác đánh giá, xếp loại 

các đề tài cấp trường trong năm học 2022-2023 của cán bộ, giáo viên, nhân viên 

thuộc đơn vị mình quản lý theo quy định tại Công văn số 1661/SGDĐT-GDTrH 

ngày 18/12/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Sáng kiến kinh 

nghiệm, Đề tài khoa học, Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và Đồ 

dùng dạy học tự làm.  

1.2. Nộp hồ sơ của các đề tài được Hội đồng sáng kiến cấp trường đánh giá 

trong năm học 2022-2023 từ loại Tốt trở lên về Sở GDĐT. Hồ sơ gồm có: 

- Danh sách đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2022-2023 

và phạm vi ứng dụng (theo mẫu gửi đính kèm). 

- Đề tài có nhận xét và xếp loại do Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp trường 

chứng nhận ở cuối của đề tài (flie word/pdf); bản báo cáo thuyết minh dùng dạy 

học tự làm.  

1.3. Thời gian nộp hồ sơ về Sở GDĐT 

Nộp hồ sơ trực tuyến bằng tài khoản Office 365 của đơn vị, hoàn thành 

trước ngày 25/4/2023 (Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể hình thức nộp hồ sơ). 

Sở GDĐT không đánh giá những đề tài nộp không đúng thời gian quy định 

theo Thông báo này. 

 1.4. Lưu ý:  
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- Sở GDĐT sẽ thông báo thời gian và địa điểm nộp đồ dùng dạy học tự làm 

sau. 

 - Sở GDĐT không đánh giá lại các đề tài thuộc dạng bảo lưu của các năm 

học trước. Trước khi nộp về Sở, các đơn vị cần rà soát lại những đề tài của đơn vị 

trong năm học này so với những đề tài đã được Sở GDĐT đánh giá tại các năm học 

trước của đơn vị mình. Thủ trưởng của các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước Sở GDĐT nếu để tình trạng đề tài có nội dung mà các năm trước được Sở 

đánh giá mà năm học này nhà trường vẫn đăng ký về Sở. 

2. Ngoài các đề tài được quy định tại Công văn số 1661/SGDĐT-GDTrH, 

những sản phẩm tham gia tại các cuộc thi, hội thi, các hoạt động chuyên môn do 

Sở GDĐT tổ chức theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nhiệm vụ do 

UBND tỉnh giao (đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, có phạm vi ảnh hưởng đối 

với toàn ngành giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và 

chuyển đổi số của tỉnh). Do vậy, các tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm tham dự 

các Cuộc thi, hội thi và các hoạt động chuyên môn theo các nội dung dưới đây 

được công nhận sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục năm học 2022-2023: 

- Sản phẩm xếp loại Đạt trở lên của Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử cấp 

trung học năm học 2022-20231; sản phẩm thuộc Nhóm 2 và Nhóm 3 của Cuộc thi 

Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 20222. 

- Sản phẩm xếp loại Khá trở lên của Cuộc thi Thiết kế Video hướng dẫn cha 

mẹ trẻ tổ chức hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non tỉnh Kon Tum, 

năm học 2022-2023 và Cuộc thi đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp mầm non năm học 

2022 -2023. 

- Các tác giả là cán bộ quản lí và giáo viên của Ngành tham gia biên soạn 

nội dung giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp tiểu học và cấp trung học tại các 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum3; Ban biên soạn tài liệu bổ trợ 

ngôn ngữ dành cho học sinh tiểu học tỉnh Kon Tum năm 20224. 

                                           
1 Thông báo số 223/TB-SGDĐT ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Sở GDĐT về kết quả đánh giá, thẩm định 

bài giảng điện tử tham gia Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử cấp trung học, năm học 2022-20223. 
2 Thông báo 106/TB-SGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc 

thông báo kết quả Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022. 
3Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban 

biên soạn nội dung giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học; Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 

24/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban biên soạn tài liệu giáo dục 

địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học; Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp 

trung học; Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thay đổi, bổ 

sung thành viên Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học; Quyết định số 923/QĐ-

UBND ngày 08/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thành lập Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa 

phương tỉnh Kon Tum cấp tiểu học. 
4 Quyết định số 105/QĐ-SGDĐT ngày 17/3/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập 

Ban biên soạn tài liệu bổ trợ ngôn ngữ cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum cấp tiểu học năm 2022; Quyết 

định số 595/QĐ-SGDĐT ngày 04/10/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Bổ sung Tổ dịch thuật 
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Nhận được Thông báo này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở GDĐT 

(qua phòng GDTrH, Phòng GDMNTH) để kịp thời giải quyết./. 

Nơi nhận:                                                                    
- Các đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện);  

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố (thực hiện);      
- UBND các huyện, thành phố (biết, phối hợp); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (theo dõi); 

- Lưu: VT, GDTrH, GDMNTH.                                                                                     

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Thành Nhân 

 

 

 

                                                            

                                                                                      
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
tiếng Anh vào Ban biên soạn tài liệu bổ trợ ngôn ngữ cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum cấp tiểu học năm 

2022. 
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