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: 978/ SGDĐT-VP

Cần Thơ, ngày 16 tháng 4 năm 2019

V/v mời dự Hội nghị trực tuyến
toàn quốc về đảm bảo an toàn
trường học và phòng chống bạo
lực học đường
HỎA TỐC

Kính gửi:
- Phòng GD&ĐT quận, huyện;
- Trường học, trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT.

Thực hiện Kế hoạch số 317/KH-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2019 và
Công văn số 1534/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc
về đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường,
Sở GD&ĐT trân trọng kính mời và kính đề nghị trưởng phòng GD&ĐT
quận, huyện; hiệu trưởng các trường học, giám đốc trung tâm trực thuộc Sở
GD&ĐT thực hiện các nội dung như sau:
1. Chủ trì Hội nghị: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ.
2. Thời gian: Khai mạc lúc 8 giờ, ngày 17 tháng 4 năm 2019 (thứ Tư).
2. Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến giữa Bộ GD&ĐT với 63 Sở
GD&ĐT và các phòng GD&ĐT:
- Điểm cầu của Bộ GD&ĐT đặt tại Phòng D205, cơ quan Bộ GD&ĐT, số
35 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
- Điểm cầu ở các địa phương đặt tại Phòng họp trực tuyến Chi nhánh Tập
đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) tại các tỉnh, thành phố và
quận, huyện.
Địa điểm và thành phần dự hội nghị:
* Tại điểm cầu Bộ GD&ĐT:
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; lãnh
đạo Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam và các Vụ, Cục thuộc Bộ GD&ĐT.
* Tại điểm cầu Viettel Cần Thơ:
- Lãnh đạo UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy,
Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, Văn phòng Đoàn đại
biểu Quốc hội thành phố, Công an thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành
Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục thành phố; đại diện
lãnh đạo Phòng Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục Trung học,
Chính trị, tư tưởng.
* Tại điểm cầu Viettel quận, huyện:
- Lãnh đạo UBND quận, huyện; Phòng GD&ĐT; các phòng, ban thuộc
quận, huyện tương ứng với thành phần tham dự tại điểm cầu thành phố (Sở
GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT tham mưu UBND quận, huyện mời đại
biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu quận, huyện tương ứng với thành phần
tham dự tại điểm cầu cấp thành phố; riêng đại biểu quận Ninh Kiều, kính đề
nghị Phòng GD&ĐT mời dự tại điểm cầu Viettel Cần Thơ).
- Đại diện lãnh đạo các trường học, trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT
(riêng các trường, trung tâm trên địa bàn quận Ninh Kiều dự tại điểm cầu
Viettel Cần Thơ).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực
hiện để Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đảm bảo an toàn trường học và phòng
chống bạo lực học đường đạt kết quả tốt./.
(Đính kèm Kế hoạch số 317/KH-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2019 và Công
văn số 1534/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ GD&ĐT).
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- UBND thành phô;
- UBND quận, huyện;
- Lưu: VT.
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