UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2026/SGDĐT-GDMNTH

Gia Lai, ngày 09 tháng 9 năm 2021

V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai
nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo
dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Sở Giáo du ̣c và Đào tạo
(GDĐT) tổ chức Hô ̣i nghi ̣t rực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai
nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học,
(sau đây gọi tắt là Hội nghị), cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
1. 1. Mục đích: Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học
2020-2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 đối với Giáo dục
Mầm non (GDMN) và Giáo dục Tiểu học (GDTH).
1.2. Yêu cầu: Tổ chức an toàn, hiệu quả, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang
diễn biến phức tạp.
2. Nội dung, thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức Hội nghị
2.1. Nội dung:
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, triển khai nhiệm
vụ trọng tâm năm học 2021-2022 đối với GDMN và GDTH;
- Báo cáo tham luận của 02 phòng GDĐT và 02 cơ sở GDMN, GDTH, cụ thể:
+ Phòng GDĐT huyện Ia Grai: Các giải pháp hiệu quả trong việc chỉ đạo
công tác tổ chức huy động trẻ mầm non ra lớp (phòng GDĐT báo cáo);
+ Phòng GDĐT huyện Mang Yang: Chuẩn bị các điều kiện để triển khai
dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học đáp ứng Chương trình GDPT 2018 (phòng
GDĐT báo cáo);
+ Phòng GDĐT Chư Sê: Một số biện pháp tổ chức hoạt động GDMN hiệu
quả trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 (chọn trường mầm non báo cáo);
+ Phòng GDĐT huyện Ia Pa: Các giải pháp dạy học trong thời gian học sinh
chưa đến trường nhằm phòng, chống dịch Covid-19 (chọn trường tiểu học báo cáo).
*Lưu ý: Báo cáo tham luận yêu cầu ngắn gọn, súc tích, chủ yếu đi sâu vào
các giải pháp đã triển khai, thời gian mỗi tham luận trình bày không quá 10 phút.
Đề xuất những nội dung phát biểu thảo luận bằng văn bản và báo cáo tham luận
các đơn vị gửi về Sở GDĐT (phòng GDMNTH) trước ngày 14/9/2021 qua địa chỉ
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Email: phonggdmn.sogialai@moet.edu.vn để Sở GDĐT duyệt và chuyển tài liệu
phục vụ Hội nghị.
2.2. Thời gian Hội nghị: 1/2 ngày, bắt đầu từ 08h00 ngày 16/9/2021.
2.3. Hình thức: Hội nghị được tổ chức với điểm cầu trung tâm tại Sở
GDĐT, kết nối với 17 điểm cầu tại 17 phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố.
2.4. Thời gian kết nối, tổng duyệt kỹ thuật:
- Kết nối kỹ thuật: Từ 14h00 đến 17h00 ngày 15/9/2021;
- Tổng duyệt kỹ thuật: 7h00-7h45 ngày 16/9/2021.
3. Thành phần tham dự Hội nghị tại các điểm cầu
3.1. Điểm cầu tại Sở GDĐT:
- Chủ trì: Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Đại diện LĐ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Chuyên viên
phòng GDMNTH.
3.2. Điểm cầu tại 17 phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố:
- Chủ trì: Đại diện lãnh đạo phòng GDĐT;
- Chuyên viên phụ trách GDMN và GDTH;
- 06 đại biểu là CBQL các trường mầm non, tiểu học (mỗi cấp học 03 đại
biểu) đại diện vùng thuận lợi, vùng trung bình và vùng khó khăn;
- Đại diện các đơn vị được phân công báo cáo tham luận trong Hội nghị.
*Lưu ý: Tại các điểm cầu tuân thủ quy định của chính quyền địa phương và
quy định của ngành Y tế về phòng, chống dịch Covid-19.
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Các phòng GDĐT
- Xây dựng báo cáo tham luận theo phân công; đề xuất nội dung thảo luận
tại Hội nghị;
- Chủ động, phối hợp với đơn vị Viettel để kết nối Hội nghị;
- Chuẩn bị tài liệu đầy đủ cho các đại biểu (tài liệu sẽ được gửi qua Email
của các đơn vị).
4.2. Đề nghị Viettel Gia Lai
- Phối hợp với Sở GDĐT để tổ chức điểm cầu tại Sở GDĐT;
- Phối hợp với các phòng GDĐT để tổ chức điểm cầu tại Phòng GDĐT;
Thông tin kết nối kỹ thuật liên hệ Viettel Gia Lai: Đào Quang Dần, SĐT
0964.173.179; Nguyễn Đình Phương, SĐT 0988.445.939. Trong quá trình kết nối
nếu gặp sự cố về kỹ thuật liên hệ bà Phan Thị Hương, Chuyên viên Văn phòng Sở,
SĐT 0367.850.603.
5. Kinh phí: Kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định hiện hành của Nhà
nước.
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Yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố triệu tập đúng, đủ thành
phần tham dự Hội nghị và kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo các
điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả Hội nghị. Trong quá trình triển khai thực
hiện, nếu vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng GDMNTH) để kịp
thời hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Như trên (để thực hiện);
- Viettel Gia Lai (để phối hợp);
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu VT; GDMNTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Khoa Nghi

