UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1006 /SGDĐT-KTQLCLGD

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

Gia Lai, ngày 10 tháng 6 năm 2020

V/v triệu tập CB-GV tham dự Hội nghị Tập huấn thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kính gửi:
- Các trường THPT; các trường PT nhiều cấp học thuộc Sở;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai
tổ chức Hội nghị - Tập huấn triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển
sinh trình độ ĐH; tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm
2020 lần thứ nhất, kế hoạch cụ thể như sau:
1. Thời gian: 01 ngày, ngày 16/6/2020 (Khai mạc lúc 8h15’, phát tài liệu lúc
7h30’);
2. Địa điểm: Hội trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai;
3. Thành phần: mỗi đơn vị cử 02 CB-GV:
- 01 CB-GV là Hiệu trưởng các trường THPT, trường PT nhiều cấp học trực
thuộc Sở / Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh / Lãnh đạo các trung tâm GDNNGDTX;
- 01 CB-GV nhập dữ liệu đăng kí dự thi (vững kiến thức về tin học, mang theo
máy tính xách tay và USB 3G hoặc 4G đảm bảo hoạt động tốt để làm việc trên
mạng internet);
4. Kinh phí: Đơn vị cử CB-GV đi công tác chi trả theo quy định hiện hành.
Sở yêu cầu các đơn vị tham gia đầy đủ, đúng thành phần và đảm bảo thời
gian quy định./.
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