UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 382 /SGDĐT- GDTrH
V/v Triệu tập cán bộ, giáo viên
tham gia lớp tập huấn phương pháp dạy
bơi, kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối
nước và sơ cấp cứu đối với người bị
nạn cho cán bộ, giáo viên cốt cán môn
thể dục các trường phổ thông năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Ninh B×nh, ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2019

Kinh gửi:
- Trưởng phòng GDTrH, Sở GDĐT;
- Trưởng phòng GDĐT: Thành phố Ninh Bình, huyện Yên Khánh;
- Hiệu trưởng trường THPT: Trần Hưng Đạo, chuyên Lương Văn Tụy.
Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-BGDĐT ngày 20/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc tham dự lớp tập huấn phương pháp dạy bơi, kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước và
sơ cấp cứu đối với người bị nạn cho cán bộ, giáo viên cốt cán môn thể dục các trường phổ
thông năm 2019, Sở GDĐT cử các ông (bà) có tên dưới đây tham gia lớp tập huấn:
STT Họ và tên

Đơn vị công tác

1

Ông Vũ Văn Phó

CV, Phòng GDTrH, Sở GDĐT (Trưởng đoàn)

2

Phạm Hà Phong

GV, THPT Trần Hưng Đạo

3

Mai Văn Nam

GV, THPT chuyên Lương Văn Tụy

4

Phạm Huy Tân

GV, THCS Ninh Phong, TP Ninh Bình

5

Nguyễn Viết Hào

GV, THCS Khánh Hội, huyện Yên Khánh

Thời gian: Thời gian tập huấn từ 08/5/2019 đến hết ngày 13/5/2019
Địa điểm: Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.
Kinh phí: Các đơn vị có cán bộ tham dự tập huấn thanh toán tiền tàu xe,
tiền tài liệu tập huấn, tiền ăn, phòng nghỉ, công tác phí theo chế độ hiện hành.
Lưu ý: Giáo viên khi đi tập huấn mang theo trang phục tập huấn, liên hệ với
Đ/c Vũ Văn Phó theo số điện thoại: 0943.486.272 để tiện cho việc đi lại trong quá
trình tập huấn.
Nhận được công văn này Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cử thành
phần tham gia đầy đủ và đúng thời gian qui định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, GDTrH. P/10.
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