UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1917/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 29 tháng 8 năm 2021

V/v báo cáo tham luận và nhận khen
thưởng tại Hội nghị tổng kết năm học
2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm
học 2021-2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Kế hoạch số 1905/KH-SGDĐT ngày 28/8/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 20202021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Hội nghị khai mạc vào 08 giờ 00
phút, ngày 31 tháng 8 năm 2021.
Sở Giáo du ̣c và Đào ta ̣o đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện:
1. Trang trí Maket trang trí Hội nghị thống nhất theo Phụ lục 1;
2. Trình bày tham luận tại các điểm cầu theo Phụ lục 2;
3. Danh cá nhận, tập thể nhận khen thưởng tại điểm cầu Sở Giáo dục và
Đào ta ̣o theo Phụ lục 3;
4. Tài liệu Hội nghị gồm (chương trình Hội nghị; báo cáo tổng kết năm
học 2020-2021, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022; các
tham luận trình bày tại Hội nghị) được đăng tải trên website:
http://gialai.edu.vn; các Điểm cầu in tài liệu cho đại biểu tham dự Hội nghị.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Các phòng CMNV Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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