UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 34 /SGDĐT-TCCB

Ninh Bình, ngày 09 tháng 01 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tham dự hội thảo góp ý về chính sách
nhà giáo trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Khánh;
- Hiệu trưởng các trường THPT: Yên Khánh A, Yên Khánh B, Vũ Duy Thanh.
Thực hiện Công văn số 28/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 07/01/2019 của
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý về
chính sách nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa
đổi). Sở Giáo dục và Đào tạo mời các thành phần tham dự và thông báo nội dung,
thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý, cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Mời 01 đại biểu đại diện cấp ủy, chính quyền xã Khánh Nhạc; mời đại
biểu đại diện của các tổ chức đoàn thể xã Khánh Nhạc (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh
niên CSHCM, Mặt trận Tổ quốc), mỗi tổ chức 01 đại biểu.
- Đại diện lãnh đạo, cán bộ tổ chuyên môn, cán bộ tổ chức của phòng
GD&ĐT huyện Yên Khánh; đại diện Liên đoàn lao động huyện Yên Khánh.
- Các cán bộ quản lý và giáo viên của các trường Mầm non, Tiểu học, Trung
học cơ sở xã Khánh Nhạc (mỗi trường 08 người) và mỗi nhà trường mời 01 người
đại diện Hội Cha mẹ học sinh của nhà trường.
- Các trường Trung học phổ thông Yên Khánh A, Yên Khánh B, Vũ Duy
Thanh gồm: đại diện cán bộ quản lý và giáo viên (mỗi trường 08 người). Hiệu
trưởng triệu tập thành phần đại biểu thuộc đơn vị mình tham dự và mỗi nhà trường
mời 01 người đại diện Hội Cha mẹ học sinh của nhà trường.
- Mời đại diện cơ quan Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh
Bình đến dự và đưa tin.
- Đại diện phòng TCCB, phòng GDTrH Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình.
2. Nội dung: Xin ý kiến góp ý về chính sách nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục quy định trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).
3. Cơ quan chủ trì hội thảo: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
4. Thời gian: ½ ngày, từ 08h30 đến 10h30, ngày 12/01/2019 (thứ Bảy).
5. Địa điểm tổ chức: Hội trường trường THCS Khánh Nhạc, xã Khánh
Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
1

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GĐ&ĐT huyện Yên Khánh
báo cáo UBND huyện việc tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật và mời
đại biểu xã Khánh Nhạc; triệu tập đại biểu trường Mầm non, Tiểu học, THCS xã
Khánh Nhạc tham dự hội thảo; chỉ đạo Hiệu trưởng trường THCS Khánh Nhạc
chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho việc tổ chức hội thảo và in banner treo ở
hội trường (theo mẫu gửi kèm).
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị cử
cán bộ, giáo viên tham dự hội thảo đúng, đủ thành phần và thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện Yên Khánh;
- Đài PT&TH Ninh Bình. Báo Ninh Bình;
- Các đ/c lãnh đạo Sở;
- Phòng GDMN, GDTH, GDTrH;
- Lưu: VT, TCCB, Th/05.
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Vũ Văn Kiểm
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