UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1111 /SGDĐT-GDTrH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 01 tháng 7 năm 2020

V/v cử giáo viên tham gia Hội nghị
tập huấn và cung cấp thông tin, tuyên
truyền về biển, đảo năm 2020 trên địa
bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo
Căn cứ Công văn số 850/STTTT-TTBCXB ngày 24/6/2020 của Sở Thông tin và
Truyền thông về việc phối hợp cử giáo viên tham gia Hội nghị tập huấn và cung cấp
thông tin, tuyên truyền về biển, đảo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở GDĐT đề nghị
các đơn vị cử giáo viên tham gia Hội nghị tập huấn và cung cấp thông tin, tuyên truyền về
biển, đảo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:
1. Nội dung
- Chuyên đề 1: Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh
tế biển Việt Nam;
+ Chuyên đề 2: Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường
Sa và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình hiện nay.
2. Thành phần
- Mỗi phòng giáo dục và đào tạo cử 06 giáo viên cấp THCS (03 giáo viên dạy môn
Lịch sử và 03 giáo viên dạy môn Địa lí).
- Các đơn vị gửi danh sách (theo mẫu) qua email: dinhthanh0189@gmail.com
trước ngày 04/7/2020.
3. Thời gian, địa điểm, chế độ
- Thời gian tập huấn: 01 ngày, bắt đầu từ 7h00 ngày 10/7/2020.
- Địa điểm: Khách sạn Khánh Linh, số 232 Nguyễn Tất Thành, thành phố Pleiku,
tỉnh Gia Lai.
- Chế độ: Đơn vị có giáo viên tham gia tập huấn thanh toán công tác phí theo quy
định hiện hành.
Yêu cầu đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có
vướng mắc, liên hệ Phòng Giáo dục Trung học (ông Hồ Đình Thanh: 0978 344 888)./.
Nơi nhận:
- Sở TTTT;
- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VT, GDTrH.
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ BIỂN, ĐẢO
NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
Phòng GDĐT……………………………
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Danh sách này gồm 06 người
(Lưu ý: Các đơn vị gửi file Word)
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