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V/v mời họp trực tuyến để chuẩn bị
các điều kiện đảm bảo an toàn trường
học khi học sinh đi học trở lại

Cần Thơ, ngày 23 tháng 4 năm 2020

HỎA TỐC

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Trường trung học phổ thông, trường phổ thông có
nhiều cấp học, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú,
Trường Dạy trẻ khuyết tật;
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nhà giáo.

Nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn trường học khi học
sinh đi học trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc họp để rà soát, thảo
luận các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ bằng hình thức trực tuyến, cụ thể
như sau:
Chủ trì hội nghị: Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
1. Thời gian: 14 giờ, ngày 24 tháng 4 năm 2020 (thứ Sáu).

Đại biểu có mặt trước 13 giờ 45 phút.
2. Địa điểm và thành phần dự họp
* Điểm 1: Tại Phòng họp trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Mời Phó Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục thành phố;

- Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng thuộc Sở.
- Mời Báo Cần Thơ, Báo Giáo dục và Thời đại, Đài Phát thanh và Truyền
hình thành phố Cần Thơ, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần
Thơ (dự và đưa tin).
* Điểm 2: Tại Phòng trực tuyến của các trường công lập trực thuộc Sở đã lắp
đặt hệ thống cầu truyền hình Edumeet

- Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phòng giáo dục và đào tạo quận,
huyện (địa điểm dự hội nghị theo danh sách đính kèm);
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường
phổ thông có nhiều cấp học, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (riêng Trường
Dạy trẻ khuyết tật, THPT Thực hành Sư phạm, Phổ thông năng khiếu Thể dục
Thể thao, Phổ thông Việt Mỹ, Phổ thông Việt Hoa, Phổ thông Thái Bình Dương,
Tiểu học - THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình, Tiểu học - THCS và THPT Quốc
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Văn, THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT FPT, Quốc tế Singapore dự
họp tại các địa điểm theo danh sách đính kèm).
- Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nhà giáo dự hội
nghị tại Trường THPT Châu Văn Liêm.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cử đại biểu dự hội nghị đúng
thời gian và thành phần./.
* Ghi chú: Đại biểu dự họp phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định (giữ khoảng cách
giữa các đại biểu khi dự họp và đeo khẩu trang…).
i nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu VT.
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