UBND THỊ XÃ AN KHÊ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 362 /PGDĐT-HCTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Khê, ngày 07 tháng 10 năm 2021

V/v tổ chức hội nghị Hiệu trưởng
mở rộng tháng 10

Kính gửi:
-

Các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, TH&THCS.
Các nhóm trẻ độc lập tư thục;

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức
Hội nghị Hiệu trưởng mở rộng tháng 10 và triệu tập đại biểu tham dự như sau:
1. Thành phần, số lượng
- Phòng GD và ĐT thị xã: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; các chuyên
viên: Tổng hợp – hành chính; phụ trách các bậc học và Kế toán.
- Đại biểu cấp trường (cơ sở giáo dục):
+ Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thư ký hội đồng, tổng phụ trách đội, tổ
trưởng chuyên môn các đơn vị trường học.
+ Chủ đầu tư, chủ các nhóm trẻ độc lập tư thục
+ Đại diện BCH CĐCS các đơn vị trường học.
+ Kế toán các đơn vị trường học.
2. Thời gian: mỗi cấp học 01 buổi (khai mạc vào lúc 8h00 phút sáng và
14h00 chiều), cụ thể như sau:
- Bậc mầm non: Sáng thứ bảy ngày 09/10/2021.
- Bậc Tiểu học: Chiều thứ bảy ngày 09/10/2021.
- Bậc THCS: Chiều thứ hai ngày 11/10/2021.
3. Hình thức họp:
- Họp online qua các phần mềm họp trực tuyến (cụ thể sẽ thông báo sau)
4. Nội dung họp:
- Tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm học đến nay; (chuyên viên các
bậc học chuẩn bị tài liệu liên quan đến nội dung này)
- Những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các nhiệm vụ năm học; đặc
biệt là việc thực hiện chương trình GDPT mới;
- Những vấn đề nổi cộm ở cơ sở, dư luận quan tâm mà chưa được tháo gỡ
Nhận được Công văn này, đề nghị các thủ trưởng các đơn vị và cá nhân nêu
trên quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDĐT.

TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Kiều Hạnh

