
 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  
V/v: chuẩn bị phương án vận hành mô 

hình Stem Vinaponics năm học 2019 -

2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 01 tháng 8 năm 2019 

Kính gửi: 

- Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ; 

- Hiệu trưởng trường THPT Châu Thành; 

- Hiệu trưởng trường THPT Trần Văn Quan;  

- Hiệu trưởng trường THPT Phú Mỹ;  

- Hiệu trưởng trường THPT Võ Thị Sáu; 

- Hiệu trưởng trường THPT Xuyên Mộc; 

- Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du;  

- Hiệu trưởng trường THPT Võ Thị Sáu-Côn Đảo. 

 

Sau quá trình tiếp quản và vận hành mô hình Stem -Vinaponics, Sở 

Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường các đơn vị tổ chức vệ sinh, bảo 

trì mô hình sau kỳ nghỉ hè và tổ chức công tác giảng dạy trong năm học 

mới trước ngày 19/8/2019. 

Với kinh nghiệm triển khai thực tế trong thời gian qua, các trường 

đề xuất phương án vận hành hiệu quả mô hình trong năm học mới 2019-

2020, gửi về Sở trước ngày 10/8/2019. Trên cơ sở báo cáo của các 

trường, từ ngày 12/8 đến 15/8, lãnh đạo Sở sẽ có buổi khảo sát, kiểm tra 

làm việc, trao đổi  với từng trường về tính hiệu quả và công tác tổ chức 

triển khai dạy học trải nghiệm sáng tạo trong thực tế.  

Dự kiến ngày 09/08/2019, Sở GDĐT sẽ tổ chức hội nghị tổng kết 

năm học 2018-2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-

2020, mời các trường chuẩn bị ý kiến và tham gia phát biểu trong hội 

nghị. Trường THPT Võ Thị Sáu, Đất Đỏ chuẩn bị tham luận và mời 1 

học sinh tham gia tham luận trong hội nghị.  



 

Ngày 5/9 trong lễ khai giảng năm học mới, lãnh đạo tỉnh sẽ dự khai 

giảng và tham quan mô hình Stem Vinaponics được triển khai tại một số 

trường.  

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các 

trường triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn 

vướng mắc liên hệ Sở GDĐT (qua phòng GDTrHTX) để được hướng 

dẫn cụ thể./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (để th/h); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ô. Trần Văn Tuấn P. CT UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cty Cổ phần CNGD 3A; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu:  VT, GDTrH-TX.HungVT. 

GIÁM ĐỐC 
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