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GIẤY MỜI
Dự Hội thảo “Dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học đáp ứng
yêu cầu triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới”
Nhằm giữ vững và mở rộng quy mô thực hiện dạy học 2 buổi/ngày đảm
bảo mục tiêu tăng cường giáo dục toàn diện, đặc biệt là tăng cường các hoạt
động thực hành, rèn luyện thân thể, sinh hoạt văn hoá - nghệ thuật, giáo dục kĩ
năng sống cho học sinh; hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm; đáp ứng yêu
cầu quản lí và giáo dục học sinh của gia đình và xã hội, góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục,
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo “Dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu
học đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới”, với
thành phần, thời gian, địa điểm như sau:
1. Cấp thành phố
- Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Văn hóa - Xã hội,
Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố;
- Đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Xây
dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa- Thể thao và Du lịch;
- Sở Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo Sở, Công đoàn ngành, lãnh đạo các
phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Cấp quận, huyện
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các phòng: Nội vụ, Tài chính, Kế
hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa- Thể thao và
Du lịch;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác
giáo dục tiểu học;
- Trường tiểu học: mỗi quận, huyện cử 05 hiệu trưởng, 01 phụ huynh học
sinh các trường trung tâm và vùng ven của đơn vị.
3. Cơ quan báo chí
- Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ;
- Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ;
- Báo Tuổi trẻ;
- Báo Thanh niên;

- Báo Cần Thơ;
- Báo Giáo dục và Thời đại.
2. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 7 năm 2019.
3. Địa điểm: Hội trường số 2, Sở Giáo dục và Đào tạo, số 39 đường 3/2
phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều.
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý đại biểu./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GDTH.

GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo
dục và Đào tạo
thành phố Cần Thơ
Email:
sogddt@cantho.gov.
vn
Cơ quan: UBND
thành phố Cần Thơ

Trần Hồng Thắm

