
    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 13 tháng  8  năm 2020

GIẤY MỜI 
Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện nhiệm vụ                                           

năm học 2019 -2020

Kính gởi: 
- Hiệu trưởng các trường THCS;
- Hiệu trưởng các trường TH&THCS;
- Hiệu trưởng các trường TH;
- Bà Trần Võ Thị Thúy – Giáo viên trường THCS 

Nguyễn Văn Chính;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ 

năm học 2019 – 2020 cấp tiểu học, trung học cơ sở bằng hình thức trực tuyến như 
sau:

1. Thời gian:  Ngày 18/8/2020 (Thứ 3). 
Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút tổng kết cấp tiểu học. 
Buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút tổng kết cấp trung học cơ sở.
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 Nguyễn Thành Công – Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ 

trách tổng kết cấp tiểu học;
+ Ông Võ Trường Tam – Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách 

tổng kết cấp trung học cơ sở;
- Các Chuyên viên phụ trách các công tác: GDTiH, THCS, Tổ chức Viên chức, 

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

TH&THCS, THCS 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).



Các trường TH&THCS: phân công CBQL phụ trách và thành phần dự theo  
thời gian tổng kết của từng cấp học.

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 GDTiH, THCS chuẩn bị chương trình, tài 
liệu.

Giao Hiệu trưởng các trường:
- Chuẩn bị phòng họp trực tuyến tại điểm cầu cấp trường, thực hiện kết nối 

kiểm tra phương tiện kỹ thuật, đường truyền vào 14 giờ ngày 17/8/2020 (Thứ 2) 
để đảm bảo an toàn, thông suốt quá trình phục vụ hội nghị; 

- Phân công người phụ trách sắp xếp, bố trí  và chuẩn bị những điều kiện cần 
thiết khác phục vụ hội nghị ở điểm cầu của đơn vị mình.

- Chuẩn bị nội dung phát biểu (nội dung phát biểu ngắn gọn, tập trung, có đề 
xuất hướng giải quyết. Các ý kiến được chỉ định phát biểu, các ý kiến đăng ký phát 
biểu thêm yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường báo cáo bằng văn bản có ký tên đóng 
dấu về Phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 17/8/2020. Trong quá trình hội nghị diễn 
ra, nếu các đơn vị có ý kiến muốn phát biểu, Hiệu trưởng nhà trường đăng ký trực 
tiếp với chủ trì hội nghỉ để được sắp xếp mời phát biểu); 

Nhận được Giấy mời trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các thành 
viên có liên quan; Hiệu trưởng các trường triển khai 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 CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2019-2020

Kèm Giấy mời số:     /GM-PGDĐT ngày 13/8/2020 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thời gian Nội dung
07 giờ 15 phút-
07 giờ 30 phút - Các điểm cầu báo cáo tình hình tham dự

07 giờ 30 phút-
08 giờ 00 phút

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

08 giờ 00 phút-
09 giờ 00 phút

- Báo cáo tóm tắt tổng kết năm học
-  Gợi ý thảo luận, phát biểu

09 giờ 00 phút-
10 giờ 30 phút

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

-        Chỉ định phát biểu:
      + Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình: công tác thực hiện 
hồ sơ trẻ khuyết tật học hòa nhập.
     + Trường Tiểu học Phước Lý:  thực hiện công tác tham 
mưu xây dựng CSVC, thực hiện xã hội hóa giáo dục.
     + Trường TH Thị trấn Cần Giuộc, TH Lộc Tiền: Công tác 
chuẩn bị của trường sau khi sáp nhập địa giới hành chính Thị 
Trấn mở rộng, đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục công 
nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
     + Trường TH Phước Lại, TH Trần Chí Nam: Công tác 
chuẩn bị của trường trong việc đăng ký kiểm định chất lượng 
giáo dục công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
     - Một số ý kiến khác của các trường

10 giờ 300 phút-
11 giờ 00 phút - Ý kiến giải trình, tư vấn của các chuyên viên có liên quan

11giờ 30 phút- - Kết  luận chỉ đạo của Chủ trì hội nghị



CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ   
TỔNG KẾT NHIỆM VỤ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 NĂM HỌC 2019-2020
(Kèm Giấy mời số:     /GM-PGDĐT ngày 13/8/2020 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

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
    

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 trong việc thực hiện nhiệm vụ 
năm học 

-        Chỉ định phát biểu:
      + Trường THCS Nguyễn Thị Bảy: Công tác chuẩn bị của 
trường trong việc đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục công 
nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
     + Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu: Công tác chuẩn bị 
của trường sau khi sáp nhập địa giới hành chính Thị Trấn mở 
rộng, 
     + Trường THCS Nguyễn An Ninh, THCS Tân Tập: Tình 
hình học sinh bỏ học nhiều (nguyên nhân, các biện pháp của nhà 
trường thực hiện duy trì sỉ số trong thời gian tới, …)
          - 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 Chủ trì hội nghị
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