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V/v mời dự Hội nghị (trực tuyến)
triển khai công tác chuẩn bị cho
năm học 2021 - 2022
KHẨN
Kính gửi:
- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Hội Khuyến học Tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh (UBND Tỉnh)
Đoàn Tấn Bửu, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trân trọng kính mời đại diện các đơn
vị tham dự Hội nghị (trực tuyến). Cụ thể:
1. Thời gian, địa điểm
a) Thời gian
01 buổi, bắt đầu lúc 08h00 ngày Chủ nhật, 05 tháng 9 năm 2021.
b) Địa điểm
Điểm cầu chính tại Sở GDĐT.
43 điểm cầu tại các trường trung học phổ thông.
Điểm cầu Phòng GDĐT thành phố Hồng Ngự.
2. Thành phần
a) Điểm cầu Sở GDĐT
Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Đoàn Tấn Bửu.
Đại diện Lãnh đạo Hội Khuyến học Tỉnh.
Lãnh đạo Sở GDĐT và các đơn vị thuộc Sở có liên quan.
b) Điểm cầu các trường trung học phổ thông trung tâm của huyện, thành phố
Lãnh đạo UBND huyện, thành phố phụ trách khối Văn hóa - Xã hội (đề nghị
Trưởng phòng các Phòng GDĐT thông báo và mời).
Đại diện Lãnh đạo Hội Khuyến học huyện, thành phố (đề nghị Trưởng phòng
các Phòng GDĐT thông báo và mời).
Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách chuyên môn các ngành học, cấp học.
Hiệu trưởng trường trung học phổ thông.
Riêng:
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh dự tại điểm cầu Sở GDĐT.
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- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Sa Đéc dự tại điểm
cầu Trường Trung học phổ thông Lấp Vò 2.
- Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật dự tại điểm cầu Trường Trung
học phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu.
c) Điểm cầu các trường trung học phổ thông còn lại
Hiệu trưởng trường trung học phổ thông.
01 Hiệu trưởng trường mầm non, 01 hiệu trưởng trường tiểu học và 01 hiệu
trưởng trường trung học cơ sở (đề nghị Trưởng phòng các Phòng GDĐT thông báo và
mời).
d) Điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồng Ngự
Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách chuyên môn các ngành học, cấp học.
01 Hiệu trưởng trường mầm non, 01 hiệu trưởng trường tiểu học và 01 hiệu
trưởng trường trung học cơ sở (do Trưởng phòng Phòng GDĐT thông báo và mời).
3. Nội dung
Triển khai công tác chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022
4. Công tác chuẩn bị
a) Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thông báo mời Lãnh đạo UBND huyện, thành phố phụ trách khối Văn hóa Xã hội, lãnh đạo Hội Khuyến học và Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và
trung học cơ sở.
Chuẩn bị nội dung về công tác chuẩn bị năm học 2021 - 2022 của địa phương
để phát biểu, trao đổi.
b) Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông
Chỉ đạo bộ phận kỹ thuật chuẩn bị kết nối đường truyền với điểm cầu chính.
Chuẩn bị nội dung về công tác chuẩn bị năm học 2021 - 2022 của đơn vị để
phát biểu, trao đổi.
Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT và Thủ trưởng các đơn vị
thuộc, trực thuộc Sở triển khai thực hiện đúng yêu cầu của Công văn./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Các Phó GĐ Sở;
- Trưởng các đơn vị thuộc Sở có l/q;
- Lưu: VT, K, 02 b.

Nguyễn Thúy Hà

