UBND TP. CẦN THƠ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 2862 /SGDĐT-VP
V/v dự Họp mặt kỷ niệm 36 năm
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
(20/11/1982 - 20/11/2018)

Cần Thơ, ngày 05 tháng 11 năm 2018

Kính gửi:
- Ph ng giáo d c và ào t o qu n huyện
- Các trường học trung tâm trực thuộc.
Thực hiện Kế ho ch số 2837/KH-SGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2018 của
Sở Giáo d c và Đào t o về việc tổ chức kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11 (20/11/1982 - 20/11/2018) Sở Giáo d c và Đào t o phối hợp Công oàn
ngành giáo d c thành phố tổ chức buổi họp mặt:
1. Thời gian: 8 giờ, ngày 15 tháng 11 năm 2018.
2. Địa điểm: Hội trường số 2 Sở giáo d c và Đào t o (số 39, đường 3

tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).
Đại biểu có mặt trước 7 giờ 45 phút.
3. Thành phần đại biểu

- Lãnh

o Sở Giáo d c và Đào t o

- Lãnh

o Công oàn ngành giáo d c thành phố;

- Lãnh o và chuy n vi n các ph ng chuyên môn - nghiệp v thuộc Sở
Giáo d c và Đào t o
- Trưởng ph ng giáo d c và ào t o qu n huyện
- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp
học Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trường D y trẻ khuyết t t;
- Giám ốc các trung tâm trực thuộc Sở Giáo d c và Đào t o.
- Đ i diện lãnh
mời ri ng).

o các t p thể, cá nhân ược khen thưởng (có công văn

4. Chương trình

- Văn nghệ chào mừng
- Nghi thức khai m c
- Diễn văn chào mừng họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
- Phát biểu cảm nghĩ của giáo vi n ti u biểu;
- Phát biểu cảm nghĩ của học sinh ti u biểu
- Phát biểu cảm nghĩ của
- Giải lao

i diện cha mẹ học sinh

- Văn nghệ
- Công bố các Quyết ịnh khen thưởng
- Đáp từ bế m c.
Sở Giáo d c và Đào t o y u cầu các ơn vị cử
thời gian và thành phần theo quy ịnh./.

i biểu dự họp mặt úng

* Ghi chú: Trang phục của đại biểu dự Họp mặt kỷ niệm 20/11:
- Nữ: Trang phục áo dài;
- Nam: Trang phục sơ mi, cà vạt.

- Như thành phần mời
- Lưu: VT.
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