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Yên Khánh, ngày 26 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức Hội nghị giao ban
Hiệu trưởng tháng 12/2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS
Thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022, Phòng
GD&ĐT tổ chức Hội nghị giao ban Hiệu trưởng tháng 12/2021, cụ thể như sau:
1. Thành phần (thay cho Giấy triệu tập)
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT.
- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trong huyện.
(Trường hợp Hiệu trưởng không thể tham dự thì cử Phó Hiệu trưởng đi thay
nhưng phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng phòng).
2. Nội dung
Đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 11/2021; triển khai nhiệm vụ
trọng tâm công tác tháng 12/2021.
3. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 1/2 ngày, từ 7h30’ ngày 29/11/2021 (ngày Thứ hai).
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà B – Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Chuẩn bị cho Hội nghị giao ban: Yêu cầu các đơn vị nghiên cứu dự thảo báo
cáo đánh giá công tác tháng 11/2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng
12/2021 (gửi qua gmail của các đơn vị); tổng hợp báo cáo nhanh những phản ánh,
kiến nghị, đề xuất (nếu có) bằng bản word về địa chỉ gmail:
tranngoctanpgdyk@gmail.com chậm nhất là 17h00’ ngày 27/11/2021.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường đảm bảo các
quy định về phòng, chố ng dịch Covid-19 và chuẩn bị ý kiến phát biểu tại Hội
nghị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ, Cv Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.
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