UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 685 /SGDĐT-GDTH

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2020

V/v hội nghị triển khai nhiệm vụ học kì 2,
năm học 2019-2020 đối với cấp tiểu học

Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo
Để chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào
năm học 2020-2021 đối với lớp 1 và triển khai thực hiện nhiệm vụ học kì 2, năm
học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị như sau:
1. Nội dung
- Công tác chuẩn bị một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện
CTGDPT 2018 năm học 2020-2021 đối với lớp 1.
- Thực hiện nội dung chương trình học kì 2, năm học 2019-2020.
2. Thời gian và địa điểm
a) Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 28/4/2020.
b) Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, số 126 Lê Thánh Tôn,
TP Pleiku, Gia Lai.
3. Thành phần: Mỗi phòng giáo dục và đào tạo: 02 người
- Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo: 01 người
- Chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo phụ trách giáo dục tiểu học: 01
người.
4. Kinh phí
Kinh phí đi lại, công tác phí, ăn, ở do đơn vị cử người chi trả theo quy định
hiện hành.
Đề nghị các phòng GDĐT thông báo đến đại biểu tham dự đông đủ, đúng
thành phần, thời gian quy định.
Nơi nhận:
- Như trên:
- Lưu: VT, GDTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Khoa Nghi

Sở Giáo dục
và Đào tạo
Tỉnh Gia Lai
24.04.2020
15:49:28
+07:00

2

