UBND HUYỆN HẢI HÀ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:863/GDĐT-CM

Hải Hà, ngày 29 tháng 9 năm 2016

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triệu tập Hội nghị giao ban
tháng 10/2016

Kính gửi:
Ký bởi: Phòng Giáo dục và
Đào tạo
Email:
phonggdvdt.hh@quangnin
h.gov.vn
Cơ quan: Huyện Hải Hà,
Tỉnh Quảng Ninh
Thời gian ký: 29.09.2016

- Các trường mầm non, tiểu học, TH&THCS,
THCS, THCS&THPT.
- Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2016, phòng Giáo dục và Đào
tạo tổ chức hội nghị giao ban tháng 10/2016 nhằm đánh giá tình hình thực hiện
nhiệm vụ thời gian vừa qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
1. Thành phần:
- Lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Hiệu trưởng các trường học.
- Chủ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.
- Mời Chủ tịch Công đoàn ngành tới dự.
2. Địa điểm: Tại Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo.
3. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 03/10/2016.
Yêu cầu các đồng chí Hiệu trưởng các trường học, chủ các cơ sở giáo dục
mầm non ngoài công lập chuẩn bị ý kiến phát biểu, bố trí công việc về dự đầy đủ
và đúng giờ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;
- Chủ tịch CĐ ngành;
- Tổ tổng hợp, Tổ chuyên môn;
- Lưu.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 10/2016
Số
TT

Nội dung

Thực hiện

1

Kiểm diện, ổn định tổ chức

Đ/c Hậu

2

Khai mạc Hội nghị

Đ/c Hùng

3

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Đ/c Hậu (thừa ủy quyền của
thời gian vừa qua, triển khai nhiệm vụ trọng lãnh đạo phòng đọc)
tâm thời gian tiếp theo

4

Thảo luận

Đ/c Hùng chủ trì

5

Trả lời và bổ sung ý kiến

Lãnh đạo, chuyên viên phòng

6

Phát biểu ý kiến

Các phó trưởng phòng GD,
Chủ tịch CĐ ngành

7

Thống nhất và kết luận hội nghị

Đ/c Hùng

