UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2003 /SGDĐT-GDTrHCTTX

Gia Lai, ngày 07 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức Hội nghị giao ban trực
tuyến triển khai nhiệm vụ năm học
2021-2022 đối với cấp trung học

nh

:
- c ph n
o dục v đ o t o
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- c tr ờng phổ thông trực thuộc Sở.

Thực hiện h ơn trình côn t c năm 2021, Sở Giáo dục v Đ o t o
(GDĐT) tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học
2021-2022 đối với cấp trung học (Hội nghị giao ban), cụ thể nh sau:
1. Mục đích
Đ nh
tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và triển khai
các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với cấp
trung học.
2. Nội dung
a) Đ nh
trung học.

tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với cấp

b) Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đối với cấp trung học năm học
2021-2022 và c c năm t ếp theo t địa ph ơn .
3. Hình thức tổ chức Hội nghị giao ban
a) Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện trên nền tản Zoom theo địa chỉ
sau: Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/4967758731?pwd=TXU3bEdMS0tMM2VzUVFFaGY5OStiUT09

Meeting ID: 496 775 8731, Passcode: 123456
b)

c Điểm cầu bao gồm:

- Đ ểm cầu chính t i Sở GDĐT.
- Điểm cầu t i c c ph n GDĐT, c c tr ờng phổ thông trực thuộc Sở.
- Đ ểm cầu t i Trung tâm GDTX tỉnh.
c) Thời gian kết nối, tổng duyệt kỹ thuật:
- Kết nối kỹ thuật: Từ 14h00 đến 17h00 ngày 13/9/2021.
- Tổng duyệt kỹ thuật và Hội nghị chính thức: 07h00 ngày 14/9/2021.
4. Thời gian và thành phần dự Hội nghị giao ban
a) Thời gian: 08h00-11h00 ngày 14/9/2021.
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b) Thành phần:
- Đ ểm cầu Sở GDĐT: Lãnh đ o Sở GDĐT phụ trách cấp trung học; lãnh
đ o ôn đo n n nh G o dục; đ i diện lãnh đ o các phòng chuyên môn,
nghiệp vụ thuộc Sở; lãnh đ o và chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Giáo
dục Chính trị, Giáo dục Th ờng xuyên.
- Đ ểm cầu t 17 ph n GDĐT: T i mỗ Đ ểm cầu không quá 10 n ời
gồm lãnh đ o Ph n GDĐT và chuyên viên phụ trách cấp trung học cơ sở thuộc
Ph n GDĐT đ i diện lãnh đ o Trung tâm GDNN-GDTX trên địa b n đ i diện
một số Hiệu tr ởng Tr ờng THCS do c c ph n GDĐT tr ệu tập.
- Đ ểm cầu t i các tr ờng phổ thông trực thuộc Sở: T i mỗ Điểm cầu
không quá 10 n ời, gồm: Hiệu tr ởng, các phó hiệu tr ởn đ i diện tổ chuyên
môn do Hiệu tr ởng triệu tập.
- Đ ểm cầu t i Trung tâm GDTX tỉnh: Có khôn qu 10 n ời, gồm: Giám
đốc, Phó G m đốc, đ i diện tổ chuyên môn do G m đốc triệu tập.
5. Kinh phí tổ chức Hội nghị giao ban
a) Kinh phí tổ chức Hội nghị giao ban t i Điểm cầu Sở GDĐT ch từ nguồn
kinh phí sự nghiệp n nh đ ợc cấp năm 2021.
b) Kinh phí tổ chức Hội nghị giao ban t i Điểm cầu các ph n GDĐT,
Điểm cầu c c tr ờng phổ thông trực thuộc Sở chi từ nguồn k nh ph đ ợc cấp
cho các đơn vị năm 2021.
6. Tổ chức thực hiện
a)

c ph n GDĐT

- Chủ động, phối hợp đơn vị V ettel để kết nối Hội nghị giao ban.
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy
định của ngành Y tế.
- Chuẩn bị tài liệu Hội nghị g ao ban ph t cho c c đ i biểu (tài liệu sẽ đ ợc
g i qua E-mail của các đơn vị).
b) c tr ờng phổ thông trực thuộc Sở: Chủ động, phối hợp liên hệ với
Viettel t địa ph ơn và chuẩn bị c c đ ều kiện để tham gia Hội nghị giao ban
theo quy định; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo
quy định của ngành Y tế.
c) Đề nghị Viettel Gia Lai:
- Phối hợp với Sở GDĐT để tổ chức Điểm cầu t i Sở GDĐT
- Phối hợp kết nối Hội nghị Giao ban t Điểm cầu ở c c ph n GDĐT, các
tr ờng phổ thông trực thuộc Sở, Trung tâm GDTX tỉnh.
Thông tin kết nối kỹ thuật liên hệ V ettel G a La : Đ o Quan Dần, số đ ện
tho i 0964.173.179; Nguyễn Đình Ph ơn , số đ ện tho i 0988.44.59.39. Trong
quá trình kết nối nếu gặp sự cố về kỹ thuật liên hệ Bà Phan Thị H ơn , huyên
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v ên Văn ph n Sở GDĐT, điện tho i: 0367 850 603.
Yêu cầu c c ph n GDĐT, c c tr ờng phổ thông trực thuộc Sở, các trung
tâm GDNN-GDTX và Trung tâm GDTX tỉnh triệu tập đún , đủ thành phần và
kịp thời phối hợp với đơn vị l ên quan đảm bảo c c đ ều kiện cần thiết để triển
khai hiệu quả Hội nghị giao ban. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu
v ớng mắc, đề nghị liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo
dục Chính trị và Giáo dục Th ờng xuyên) để kịp thờ h ớng dẫn./.
Nơi nhận:
- Nh trên (thực hiện);
- G m đốc và Phó G m đốc Sở (báo cáo);
- V ettel G a La (để phối hợp);
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Đăn Website Sở;
- L u: VT, GDTrHCTTX.

GIÁM ĐỐC

Lê Duy Định

