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GIẤY MỜI

Thảo luận Kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ tổ chức thảo luận Kế hoạch phát triển
GD&ĐT năm học 2022-2023 với những nội dung như sau :
- Thành phần dự buổi làm việc:
+ Sở GD&ĐT : Giám đốc, các Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo các phòng,
Thanh tra Sở và mời Chủ tịch CĐGD tỉnh tham dự.
+ Phòng GD&ĐT: Trưởng phòng, cán bộ phụ trách công tác kế hoạch và cán
bộ phụ trách công tác tổ chức.
+ Các đơn vị trực thuộc: Hiệu trưởng các Trường THPT, PT Hermann
Gmeiner, Năng khiếu TDTT, Nuôi dạy trẻ em khuyết tật.
+ Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.
+ Đại diện Ban Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thành phố.
- Thời gian: 01 buổi, từ 07g30p ngày thứ hai, 30/5/2022.
- Hình thức: Họp trực tuyến qua Microsoft Team.
- Địa điểm: Đại biểu các huyện, thành phố dự họp tại điểm cầu của Phòng
GD&ĐT (lưu ý: các Phòng GD&ĐT sử dụng tài khoản Microsoft Team được Sở
Giáo dục và Đào tạo cấp cho Phòng GD&ĐT.
- Chuẩn bị địa điểm phòng họp, kết nối kiểm tra hệ thống phòng họp lúc
6g45p ngày 30/5/2022.
Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị dự họp đúng thành phần, đúng thời gian và
địa điểm theo Giấy mời.
Nơi nhận :
- Các đơn vị (như thành phần dự);
- Giám đốc và các Phó giám đốc Sở;
- Chủ tịch CĐGD tỉnh;
- Các phòng, thanh tra Sở;
- Lưu : VT, KHTC .
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