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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 13 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi thời gian tổ chức 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
Ngày 07 tháng 10 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát hành Công
văn số 2539/SGDĐT-CTTT và Giấy mời số 2540/GM-SGDĐT về việc 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. Theo đó, Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 10 năm
2020 (thứ Tư).
Tuy nhiên, do có nhiều công tác đột xuất tại cơ quan, Hội nghị sẽ dời sang tổ
chức vào 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2020 (thứ Sáu) tại Hội trường
số 2, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, số 39 đường 3/2, phường Xuân
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Sở Giáo dục và Đào tạo rất mong sự thông cảm của quý đơn vị.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Sở Y tế;
- Sở VH, TT&DL;
- Công an thành phố;
- Thành Đoàn Cần Thơ;
- Bảo hiểm xã hội thành phố;
- Hội Chữ thập đỏ thành phố;
- Ban ATGT thành phố;
- Hội Cựu chiến binh thành phố;
- Các cơ quan báo, đài;
- Các phòng thuộc Sở;
- Phòng GD&ĐT quận, huyện;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc;
- Lưu: VT, CTTT.
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