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V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến
Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ
học kỳ II năm học 2019-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 01 năm 2020

Kính gửi:
- Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã và thành phố;
- Các phòng và tương đương thuộc Sở;
- Các cơ sở giáo dục, đào tạo có hệ bổ túc THPT;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã.
Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai thực nhiệm vụ học kỳ II
năm học 2019 - 2020.
1. Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 7h30’ ngày 21/01/2020 (thứ ba).
2. Hình thức tổ chức, địa điểm: Hội nghị trực tuyến giữa Sở GDĐT với
các điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố.
- Điểm cầu tại Sở GDĐT: Phòng họp trực tuyến tầng 4, Sở GDĐT.
- Điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố: Danh sách kèm theo.
3. Thành phần tham dự:
* Tại điểm cầu Sở GDĐT:
- Giám đốc, các Phó Giám đốc; Chủ tịch CĐGD Hà Tĩnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên các phòng và tương đương thuộc Sở;
- Giám đốc trung tâm BDNVSP-GDTX tỉnh.
* Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố:
- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách các bậc học thuộc phòng GDĐT;
- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS (giao Phòng GDĐT tin mời);
- Ban Giám hiệu các trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học;
- Thủ trưởng các đơn vị có đào tạo hệ bổ túc THPT;
- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã.
4. Phân công nhiệm vụ:
- Phòng GDĐT phối hợp với trường THPT nơi đặt điểm cầu xem xét điều
kiện cơ sở vật chất để mời toàn thể (hoặc đại diện) hiệu trưởng các trường MN,
TH, THCS trên địa bàn tham dự hội nghị.

- Đơn vị đặt điểm cầu chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ hội nghị (maket,
nước uống, máy móc, chỗ ngồi…); test các đầu cầu vào lúc 9h00’ ngày
20/01/2020.
- Văn phòng Sở chuẩn bị tài liệu, đăng
http://www.hatinh.edu.vn trước 11h00’ ngày 20/01/2020.

tải

trên

trang

- Phòng KT&KĐCLGD phối hợp Văn phòng chuẩn bị các điều kiện đảm
bảo triển khai Hội nghị.
Đề nghị đại biểu khai thác tài liệu hội nghị trên trang
http://www.hatinh.edu.vn để nghiên cứu trước, chuẩn bị ý kiến phát biểu; tham
dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, VP.
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