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GIẤY MỜI
Về việc dự Hội nghị giao ban giáo dục tiểu học tháng 5/2019
Thực hiện Công văn số 2283/SGDĐT-GDTH ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học
2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giao ban giáo dục tiểu học tháng 5
năm 2019 như sau:
1. Thời gian: Ngày 07 tháng 5 năm 2019.
2. Địa điểm: Trường Tiểu học Bình Thủy, quận Bình Thủy.
3. Nội dung:
a) Buổi sáng, từ 08 giờ đến 11 giờ: Đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực
hiện các hoạt động giáo dục tiểu học các tháng 2, 3, 4/2019 và triển khai một số công tác
trọng tâm trong tháng 5/2019, công tác hè 2019 và công tác chuẩn bị năm học mới.
b) Buổi chiều, từ 14 giờ đến 17 giờ: Tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm tổ
chức thực hiện kế hoạch trường điển hình đổi mới tại Trường Tiểu học Bình Thủy.
4. Thành phần tham dự:
a) Buổi sáng:
- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục Tiểu học;
- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác giáo dục tiểu học các phòng giáo
dục và đào tạo.
Chú ý: Mỗi đơn vị chuẩn bị ý kiến đóng góp về những mặt mạnh, hạn chế
(nguyên nhân) trong thời gian qua tại đơn vị mình và đề xuất, góp ý một số hoạt động
giáo dục tiểu học tháng 5/2019 và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020 theo
phụ lục nội dung đính kèm)
b) Buổi chiều: Gồm thành phần tham dự buổi sáng và đại diện các trường tiểu
học thực hiện trường điển hình đổi mới: Trường Tiểu học Cái Khế 2, quận Ninh Kiều;
Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, quận Ô Môn và Trường Tiểu học Thốt Nốt 1, quận
Thốt Nốt. Mỗi trường cử 07 người, gồm đại diện lãnh đạo trường và các tổ trưởng
chuyên môn.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo cử đại biểu tham
dự đầy đủ và đúng thành phần./.
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