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Cần Thơ, ngày 27 tháng 7 năm 2020

GIẤY MỜI
Về việc dự Hội nghị tập huấn
Nghiệp vụ coi thi t t nghiệp THPT n

0

Để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi Tốt n hi p trung học phổ thôn năm 2020, Sở
Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức Hội n hị tập huấn n hi p vụ coi
thi tốt n hi p trun học phổ thôn năm 2020 với thời ian, địa điểm và thành phần
như sau:
1. Lớp tập huấn dành cho n ười àm côn tác coi thi đư c c t các trườn
trun học phổ thôn ở các quận: Thốt Nốt, Ô Môn và các hu n: Cờ Đ , Thới Lai,
V nh Thạnh.
a) Thời ian: N à 03 thán 8 năm 2020 (thứ hai), khai mạc úc: 08 iờ
00 phút.
b) Địa điểm: Hội trườn

ớn Khu II, Trườn Đại học Cần Thơ.

c) Thành phần: Trưởn Điểm thi, Ph Trưởn Điểm thi, thư k , cán bộ coi
thi và cán bộ iám sát tại 2 Điểm thi Kỳ thi Tốt n hi p THPT năm 2020.
2. Lớp tập huấn dành cho n ười àm côn tác coi thi đư c c t các trườn
trun học phổ thôn ở các quận: Ninh Ki u, nh Th , Cái ăn và hu n Phon
Đi n.
a) Thời ian: N à 03 thán 8 năm 2020 (thứ hai), khai mạc úc: 1
00 phút.
b) Địa điểm: Hội trườn

iờ

ớn Khu II, Trườn Đại học Cần Thơ.

c) Thành phần: Trưởn Điểm thi, Ph Trưởn Điểm thi, thư k , cán bộ coi
thi và cán bộ iám sát tại 2 Điểm thi Kỳ thi Tốt n hi p THPT năm 2020.
Đ n hị các đơn vị c đại biểu tham dự Hội n hị đún thành phần theo
qu định./.
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