
    UBND HUYỆN CẦN GIUỘC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:    / GM-PGDĐT             Cần Giuộc, ngày  30  tháng  7  năm 2020

GIẤY MỜI 
Hội nghị trực tuyến tổng kết nhiệm vụ mầm non năm học 2019-2020

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo trong huyện,

Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc tổ chức họp trực tuyến với các trường 
mầm non, mẫu giáo để tổng kết nhiệm vụ năm học 2019-2020 và rút kinh nghiệm 
sau đợt chấm thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2019-2020 như sau:

1. Thời gian:  Từ 13 giờ 30 phút ngày 03 tháng 8 năm 2020 (thứ hai)
2. Thành phần, địa điểm:
a) Điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tại phòng họp trực tuyến Hội 

trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc.
- Chủ trì: Ông Lương Bá Tuệ –Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần 

Giuộc.
- Thành phần: 
+ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng;
+ Chuyên viên phụ trách các công tác: GD mầm non, Tổ chức Viên chức, 

Kiểm tra, Cơ sở vật chất.
b) Điểm cầu cấp trường: Tại phòng họp trực tuyến các trường mầm non, 

mẫu giáo trong huyện, thành phần gồm:
+ Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;
+ Chủ tịch Công đoàn trường và các tổ khối trưởng các khối (nhờ Hiệu 

trưởng các trường mời giúp).
3. Về công tác chuẩn bị
Giao chuyên viên CSVC Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị phòng họp 

trực tuyến tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo và phối hợp với VNPT Cần 
Giuộc kiểm tra phương tiện kỹ thuật, đường truyền, đảm bảo an toàn, thông suốt 
quá trình phục vụ hội nghị, chuyên viên GDMN chuẩn bị chương trình, tài liệu.

Giao Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo chuẩn bị phòng họp trực 
tuyến tại điểm cầu cấp trường, kiểm tra phương tiện kỹ thuật, đường truyền, đảm 
bảo an toàn, thông suốt quá trình phục vụ hội nghị;



mời Chủ tịch Công đoàn trường, tổ khối trưởng các khối tham dự và chuẩn bị nội 
dung phát biểu (ngắn gọn, tập trung, có đề xuất hướng giải quyết); làm công tác tổ 
chức, hậu cần và chuẩn bị những điều kiện cần thiết khác phục vụ hội nghị ở điểm 
cầu của đơn vị mình.

Yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị khẩn trưởng triển khai và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gởi;
- TP, PTP;
-  Lưu: VT, MN.              

TRƯỞNG PHÒNG

Lương Bá Tuệ

 

    

                                   



CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ MẦM NON 

NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian Nội dung
13 giờ 30 phút-
13 giờ 45 phút - Các điểm cầu báo cáo tình hình tham dự

13 giờ 45 phút-
14 giờ 00 phút

- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu thành phần
- Thông qua chương trình

14 giờ 00 phút-
14 giờ 30 phút

- Báo cáo tóm tắt tổng kết năm học
     + Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020
     + Rút kinh nghiệm hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non

14 giờ 30 phút-
14 giờ 45 phút - Gợi ý thảo luận, phát biểu

14 giờ 45 phút-
15 giờ 45 phút

-       - Phát biểu của các trường về khó khăn trong việc thực hiện 
nhiệm vụ năm học 

-        Chỉ định phát biểu:
      + MG Long Hậu, MG Phước Hậu: công tác KDCL giáo 
dục.
     + MG Tân Kim:  tình hình quản lý các nhóm lớp ngoài công 
lập.
     + MN Thị Trấn, MG Trường Bình: Công tác chuẩn bị của 
trường sau khi sáp nhập địa giới hành chính Thị Trấn mở rộng.
     + MG Phước Lâm, MG Phước Lại, MG Tân Tập: Các biện 
pháp quản lý, theo dõi sức khỏe của trẻ.
     - Một số ý kiến khác của các trường

16giờ 00 phút-
16 giờ 30 phút - Ý kiến giải trình, tư vấn của các chuyên viên có liên quan

16giờ 30 phút-
16 giờ 45 phút - Kết  luận chỉ đạo của Trưởng phòng
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