UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:858/SGDĐT-GDTrH-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 12

tháng 05 năm2020

V/v tổ chức các lớp tập huấn
võ cổ truyền cho giáo viên thể dục

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-SGDĐT ngày 16/01/2020 của Sở GD&ĐT
tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn, triển khai dạy võ cổ
truyền cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thể dục trong trường phổ thông năm 2020;
Thực hiện Chỉ thị 510/CT-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
Hậu Giang về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang. Chỉ thị nêu rõ chính thức áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập
đông người trên toàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo hoãn việc tổ chức
các lớp tập huấn võ cổ truyền đến khi có thông báo mới;
Hiện nay, các hoạt động và giảng dạy đã trở lại bình thường, Sở Giáo dục và
Đào tạo triển khai tổ chức các lớp tập huấn võ cổ truyền như sau:
- Công tác tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn triển khai, giảng dạy võ cổ
truyền cho cán bộ, giáo viên thể dục trong trường phổ thông thực hiện theo Kế
hoạch số 91/KH-SGDĐT ngày 16/01/2020 (có điều chỉnh thời gian, danh sách các
đơn vị đã gửi về Sở để tổng hợp, đơn vị nào có điều chỉnh giáo viên dự tập huấn thì
báo cáo về Ban tổ chức trước ngày 23/5/2020);
- Thời gian tổ chức: 03 ngày, từ ngày 28/5/2020 đến ngày 30/5/2020; khai mạc lúc
8 giờ ngày 28/5/2020;
- Địa điểm: Trường PTDTNT Him Lam, TT. Rạch Gòi, huyện Châu Thành A;
- Ban tổ chức và Báo cáo viên thực hiện theo thành phần và nhiệm vụ quy định tại
Quyết định số 54/QĐ-SGDĐT ngày 30/01/2020; Họp BTC và BCV vào 13h30’ ngày
27/5/2020 tại địa điểm tổ chức.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, cá nhân
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT,GDTrH-GDTX.P5
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