
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:           /GM-PGDĐT
v/v Họp giao ban Hiệu trưởng                                              

các trường trực thuộc tháng 01/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Cần Giuộc, ngày         tháng 01   năm 2021

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường trực thuộc.
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2020 – 2021, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức họp giao ban Hiệu trưởng các trường trực thuộc tháng 01/2021 như 
sau:

1. Thời gian – Địa điểm:
Buổi họp bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 18/01/2021 (thứ 2) tại hội trường 

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Bảy
2. Thành phần tham dự
a) Phòng GD&ĐT
- Chủ trì: Ông Lương Bá Tuệ  - Trưởng phòng GD&ĐT
- Các Phó Trưởng phòng;
- Các Chuyên viên.
b) Các trường trực thuộc: Hiệu trưởng nhà trường.
3. Nội dung
a) Nhận định tình hình hoạt động của Ngành tháng 11,12/2020;
b) Sơ kết học kỳ 1 năm học 2020 – 2021;
c) Định hướng một số công tác trọng tâm trong học kỳ II năm học 2020 – 

2021.
4. Chuẩn bị các điều kiện
Giao các bộ phận phụ trách của Phòng GD&ĐT tập hợp ý kiến gửi Phó 

Trưởng phòng phụ trách trình bày trong buổi họp;
Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Bảy chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật 

chất phục vụ cho buổi họp;
Hiệu trưởng các trường trực thuộc chuẩn bị báo cáo ngắn gọn tình hình hoạt 

động của nhà trường, nêu khó khăn kết hợp kiến nghị, đề xuất (khi đăng ký và  
được mời phát biểu). 

Theo nội dung Giấy mời trên, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các 
trường dự họp đúng thời gian và thành phần./

Nơi nhận:                                                          
- Như trên;
- TP, các PTP;
- Lưu VT.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thành Công
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