UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:2013 /SGD&ĐT-GDMN
V/v tham dự Hội nghị tổng kết năm
học 2019-2020, triển khai phương
hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 14 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Viettel Bến Tre.
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 20192020 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) mời đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại
các điểm cầu trong tỉnh như sau:
1. Hình thức, thời gian, địa điểm Hội nghị
a) Hình thức Hội nghị: Trực tuyến qua hệ thống cầu truyền hình Viettel.
b) Thời gian Hội nghị: Ngày 16/9/2020 (khai mạc lúc 13h30’).
c) Địa điểm Hội nghị tại các điểm cầu như sau:
+ Phòng họp Tầng 5 trụ sở Viettel Bến Tre, số 168C đường Nguyễn Văn Tư,
Phường 7, thành phố Bến Tre, gồm các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng
GD&ĐT thành phố Bến Tre và huyện Mỏ Cày Bắc.
+ Phòng họp các Trung tâm Viettel huyện: Châu Thành, Bình Đại, Ba Tri,
Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách và Thạnh Phú.
2. Thành phần tham dự Hội nghị
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non; đại
diện phòng Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ.
- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách mầm non các phòng giáo dục và đào tạo;
- Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo trong tỉnh
(kể cả trường ngoài công lập).
3. Kinh phí
- Kinh phí đi lại, ăn nghỉ của đại biểu trong thời gian tham dự Hội nghị do đơn
vị cử người đi công tác chi trả theo chế độ tài chính hiện hành.
Đề nghị Viettel Bến Tre hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị theo
thời gian nêu trên;
Đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện liên hệ Viettel Bến Tre trên cùng địa bàn để
chuẩn bị tốt địa điểm tổ chức Hội nghị và cử đại biểu tham dự đúng thành phần. Tài
liệu Hội nghị sẽ được gửi qua email của các phòng giáo dục và đào tạo để chuyển đến
đại biểu tham dự Hội nghị./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Đăng website;
- Lãnh đạo Sở (để theo dõi, chỉ đạo);
- Lưu VT, GDMN.
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