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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triệu tập cán bộ, giáo viên tham
dự Hội nghị - Tập huấn về thi tốt
nghiệp THPT 2022 lần thứ nhất (S1)

Kính gửi:
- Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện.
Căn cứ Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT)
năm 2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triệu tập cán bộ quản lý, giáo viên tham dự
Hội nghị - Tập huấn về thi tốt nghiệp THPT năm 2022 lần thứ nhất (S1) như sau:
- Thời gian: 01 ngày, từ 07 giờ 30 phút ngày 27/4/2022;
- Địa điểm: Hội trường A, Sở GDĐT (56 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai);
- Thành phần triệu tập: Mỗi đơn vị cử 02 người, cụ thể:
+ Hiệu trưởng (Giám đốc) các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở,
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục
thường xuyên các huyện.
+ 01 giáo viên phụ trách nhập dữ liệu đăng ký thi (vững kiến thức về tin học,
khi đi đem theo 01 laptop).
- Kinh phí: Đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham dự Hội nghị chịu trách nhiệm
thanh toán kinh phí tham dự Hội nghị.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cử đại biểu tham dự đủ, đúng thành phần./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, QLCLGDCN.
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