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Cần Thơ, ngày 24 tháng 9 năm 2020

GIẤY MỜI
Về việc họp giao ban giáo dục tiểu học tháng 9/2020
Thực hiện Công văn số 2324/SGDĐT-GDTH ngày 11 tháng 9 năm 2020 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm
học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp giao ban giáo dục tiểu học tháng
9 năm 2020 như sau:
1. Thời gian: 14h00, ngày 28 tháng 9 năm 2020.
2. Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo, số 39, đường 3/2 quận Ninh Kiều, thành
phố Cần Thơ.
3. Nội dung:
- Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học tháng 8,9/2020, triển khai
một số công tác trọng tâm tháng 10/2020;
- Một số công tác chuẩn bị đón đoàn kiểm tra công nhận công tác phổ cập giáo
dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường tiểu học đạt
chuẩn quốc gia năm 2020, năm 2021.
4. Thành phần tham dự:
- 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 báo cáo tóm tắt và có ý kiến trong buổi họp về tình
hình thực hiện các hoạt động giáo dục tại địa phương trong tháng 8,9/2020 (kết quả:
các số liệu về công tác thu, nhận học sinh đầu năm học, số liệu tuyển sinh và kế hoạch
tổ chức dạy học lớp 1; đánh giá công tác tổ chức lễ khai giảng; công tác KĐCLGD và
xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia,…), báo cáo gửi về Phòng Giáo dục Tiểu học qua
hộp thư điện tử trước ngày 25/9/2020 .
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./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu: VT, GDTH (3)
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