UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1067 /SGDĐT-VP
V/v giao chuẩn bị báo cáo
tham luận tại Hội nghị Điển hình tiên
tiến giai đoạn 2015-2020

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày

tháng 6 năm 2020

Kính gửi:
- Trường Phổ thông DTNT tỉnh Gia Lai;
- Trường THPT Phạm Văn Đồng;
- Các phòng giáo dục và đào tạo: Mang Yang, Chư Păh, Phú Thiện,
Chư Sê, Krông Pa, Kbang và thành phố Pleiku.

Để Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai,
giai đoạn 2015-2020 tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X thành
công tốt đẹp, Sở Giáo du ̣c và Đào ta ̣o giao cho các đơn vị: Trường Phổ thông DTNT
tỉnh, Trường THPT Phạm Văn Đồng, Trường Tiểu học thị trấn Kon Dơng số 1 (Mang
Yang), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh, Trường Tiểu học Chu Văn An (Phú
Thiện), Trường THCS Chu Văn An (Chư Sê), Trường Mẫu giáo xã Phú Cần (Krông Pa),
Trường PTDT Bán trú TH&THCS Krong (Kbang), Trường Mầm non Hoa Hồng (Pleiku)

chuẩ n bi ̣ nội dung tham luận và báo cáo tại hội nghi với
những yêu cầu như sau:
̣
- Các đơn vị lựa chọn chủ đề, nội dung tham luâ ̣n phù hợp với thực tế của
đơn vị đạt được;
- Đảm bảo cấu trúc của một báo cáo tham luâ ̣n;
- Báo cáo tham luận tại hội nghị ngắ n go ̣n, trọng tâm và không quá 10 phút;
- Trong quá trình xây dựng báo cáo tham luâ ̣n nế u cầ n trao đổ i về nô ̣i dung,
cấ u trúc… liên hê ̣ với Văn phòng Sở theo số điện thoại 3874.474 để hướng dẫn.
Các đơn vị gửi file mềm báo báo tham luận về Sở Giáo dục và Đào tạo theo
hô ̣p thư điê ̣n tử : vanphong.sogialai@moet.edu.vn trước ngày 30/6/2020 để tổ ng
hơ ̣p, in kỷ yếu của hội nghị.
Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện: Mang Yang, Chư Păh, Phú Thiện,
Chư Sê, Krông Pa, Kbang và thành phố Pleiku theo phân cấp quản lý chỉ đạo các
trường trực thuộc triển khai thực hiện.
Sở Giáo du ̣c và Đào ta ̣o yêu cầ u thủ trưởng các đơn vi ̣ nêu trên nghiêm túc
triể n khai thực hiê ̣n./.
KT. GIÁM ĐỐC Sở Giáo dục và Đào
Nơi nhận:
PHÓ GIÁM ĐỐC tạo
Tỉnh Gia Lai
- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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