UBND TP.CẦN THƠ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2539 /SGDĐT-CTTT

Cần Thơ, ngày 07 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ
chính trị tư tưởng, công tác HSSV, giáo
dục thể chất, thể thao và y tế trường học
năm học 2019-2020 và triển khai
phương hướng, nhiệm vụ
năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Lãnh đạo Công đoàn ngành;
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các trường, trung tâm trực thuộc.
Nhằm tổng kết, đánh giá nhiệm vụ chính trị tư tưởng, công tác học sinh sinh
viên, giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2019 - 2020 và triển
khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ
chức Hội nghị như sau:
1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (Đại biểu
có mặt trước 07 giờ 50 phút).
2. Địa điểm: Hội trường số 2, Sở Giáo dục và Đào tạo, số 39 đường 3/2,
phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
3. Thành phần
- Lãnh đạo Sở;
- Lãnh đạo Công đoàn ngành;
- Mời đại diện: Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành Đoàn Cần
Thơ; Hội Chữ thập đỏ thành phố; Ban An toàn giao thông thành phố; Công an
thành phố; Bảo hiểm xã hội thành phố; Hội Cựu chiến binh thành phố; Đài Phát
thanh và Truyền hình thành phố; Báo Cần Thơ; Báo Giáo dục và Thời đại - Văn
phòng đại diện tại Cần Thơ; Báo Thanh niên; Báo Giao thông 24h; Báo Tuổi trẻ;
Báo Mực tím.
- Trưởng các phòng thuộc Sở;
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện gồm:
+ Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách công tác chính trị tư tưởng, công
tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học;
+ Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trên địa bàn;
+ Đại diện 05 hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn;
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- Các trường trực thuộc: Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn các trường trung học phổ
thông, trường phổ thông có nhiều cấp học.
* Ghi chú: Công văn này thay cho giấy mời.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cử đại biểu tham dự đúng thời gian
và thành phần./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
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Nguyễn Văn Hồng

