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THÔNG BÁO 

 /v t ay đổi t ời gia    i  g ị gia  ba   iệu trưở g các trườ g   P   

 

Ngày 06/3/2019  ở GD&ĐT Đồng Nai  đã có Công văn s  600/ GDĐT-

NV1 của  ở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đồng Nai về việc tổ chức hội nghị 

giao ban Hiệu trưởng các trường THPT vào ngày 8 giờ ngày 15/3/ 2018 (  ứ 

sáu);  

Theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn s : 600/ GDĐT-NV1 của  ở GD&ĐT 

Đồng Nai là chỉ tổ Hội nghị giao ban công tác chuyên môn cấp THPT. Tuy nhiên, 

trong Hội nghị này cần giải quyết nhiều vấn đề khác ngoài công tác chuyên môn 

của cấp học THPT. Mặt khác, để thuận tiện cho Hiệu trưởng các trường THPT 

trong việc tham dự lễ khai mạc Hội thao Giáo dục QP-AN học sinh THPT tỉnh 

Đồng Nai lần thứ VIII vào buổi sáng thứ 2 ngày 18/3/2019. Nay Sở Giáo dục và 

Đào tạo GD&ĐT thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị giao ban Hiệu 

trưởng các trường THPT cụ thể như sau: 

- Thời gian: K ai m c   c 13 g 30 (t ứ Hai),  ngày  18  tháng 3 năm 2019. 

- Nội dung, địa điểm và thành phần tham dự thực hiện đúng theo Công văn 

s  600/ GDĐT-NV1 ngày 06/3/2019 của Giám đ c  ở GD&ĐT Đồng Nai về việc 

tổ chức hội nghị giao ban Hiệu trưởng các trường THPT. 

Đây là Hội nghị giao ban cấp THPT bao gồm tất các nội dung liên quan đến  

mọi hoạt động của nhà trường. Đề nghị các nhà trường  nếu có ý kiến xin  gửi về 

phòng nghiệp vụ 1 trước 12 giờ  gày 14/3/2019 qua địa c ỉ mai  

quoctuan.gdtrh@dongnai.edu.vn. 

Nhận được công văn này, đề nghị Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường THPT 

tham dự đầy đủ, đúng thành phần và đúng thời gian./. 

 
        : 

- Như trên; 

- Ban Giám đ c; 

- Các trường trung học phổ thông; 

- Trường Phổ thông  ư phạm Thực hành; 

- Các phòng  ở; 

- Cổng TTĐT  ở; 

- Lưu: VT, NV1. 
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