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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Krông Nô, ngày 25 tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi:   

- Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở; 

- Hiệu trưởng  trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân. 

 

 Thực hiện Công văn số 1130/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 24/8/2020 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông về việc triển khai thực hiện giáo dục 

STEM trong giáo dục trung học. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu 

trưởng các trường học thực hiện nội dung như sau:  

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện giáo dục STEM trong các nhà 

trường theo Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 8 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Hiệu trưởng các trường học tham khảo Phân phối chương trình giáo dục 

STEM cấp trung học cơ sở năm học 2020-2021 ( theo phân phối chương trình đã 

gửi) để căn cứ vào đặc thù từng môn học và điều kiện cơ sở vật chất của nhà 

trường để xây dựng chương trình giáo dục STEM phù hợp với tài liệu hoạt động 

STEM do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành phục vụ cho công tác dạy và 

học từ năm học 2021-2022. 

3. Yêu cầu Hiệu trưởng trường THCS xây dựng kế hoạch cử giáo viên tổ 

chức hội thảo chuyên đề chương trình giáo dục STEM hàng tháng gửi về Phòng 

Giáo dục và Đào tạo trước 30/10/2021 để theo dõi, đồng thời cử giáo viên và 

CBQL các trường tham dự góp ý. 

Nhận được Công văn này yêu cầu hiệu trưởng các trường học nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo PGDDT; 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Hán Duy Thụy 
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