UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 212/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 26 tháng 01 năm 2022

V/v triệu tập đại biểu dự Hội nghị sơ
kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học
kỳ II, năm học 2021-2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN và GDTX huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Kế hoạch số 185/KH-SGDĐT ngày 22/01/2022 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc t chức H ị nghi trực tuyến sơ kết học kỳ I năm học 2021 2022, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2021 - 2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo GDĐT triệu tập đại biểu dự H ị nghi trực tuyến
sơ kết học kỳ I năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học
2021 - 2022, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 08h00 ngày 27/01/2022.
2. Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Polycom.
3. Địa điểm, thành phần
a Điểm cầu trung tâm tại Hội trường B, Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Giám đốc Sở GDĐT, chủ trì Hội nghị;
- Các Phó Giám đốc Sở GDĐT;
- Chủ tịch C ng đoàn ngành Giáo dục tỉnh;
- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên m n, nghiệp vụ Sở;
- Lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, lãnh đạo Trung tâm Ngoại
ngữ và Tin học tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Đại diện Báo Gia Lai, Đài phát thanh và Truyền hình Gia Lai;
b Điểm cầu của 17 huyện, thị xã, thành phố
- Lãnh đạo phòng GDĐT;
- Lãnh đạo các trường ph th ng trực thuộc Sở;
- Lãnh đạo các trung tâm GDNN-GDTX huyện.
- Đại diện các đơn vị được phân c ng báo cáo tham luận trong Hội nghị.
4. Công tác chuẩn bị
- Giao cho Thủ trưởng các đơn vị nơi đặt điểm cầu của 17 huyện, thị xã,
thành phố có danh sách 17 điểm cầu theo Phụ lục 1 kèm theo): chuẩn bị đường
truyền kết nối internet n định, cử cán bộ phụ trách kỹ thuật điểm cầu của đơn vị
phối hợp với Ông Từ Công Hiển, số điện thoại: 0367.262.077, Công ty TNHH
MTV Thiết bị và C ng nghệ GM Việt Nam chuẩn bị phòng họp trực tuyến
trên nền tảng Polycom; in tài liệu Hội nghị được đăng tải trên Website:
http://gialai.edu.vn cho đại biểu tham dự; in market trang trí Hội nghị thống nhất
theo Phụ lục 2 đính kèm; chuẩn bị các điều kiện khác đảm bảo cho Hội nghị.
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- Giao Văn phòng phối hợp với C ng ty TNHH MTV Thiết bị và C ng
nghệ GM Việt Nam chuẩn bị và điều hành kỹ thuật điểm cầu HT B, Sở Giáo
dục và Đào tạo.
- Các điểm cầu đăng ký danh sách tham đại biểu dự Hội nghị và phát biểu
ý kiến nếu có gửi về Văn phòng Sở trước 17h00 ngày 26/01/2022 qua địa chỉ
email: vanphong.sogialai@moet.edu.vn.
- Các đơn vị cần hỗ trợ liên hệ: Bà Phan Thị Hương, Chuyên viên Văn
phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0367850603 để được hướng dẫn.
- Đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu tuân thủ quy định về phòng,
chống dịch Covid-19.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Công ty TNHH MTV GM;
- Các phòng CMNV Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Long

