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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

––––––––––––––– 

Số:    862  /SGDĐT-VP 

V/v dự Hội nghị trực tuyến triển khai 

nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên và cán 

bộ quản lý giáo dục phổ thông 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Đồng Nai, ngày  27  tháng  3  năm 2019 

 

                             Kính gửi:  

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT; 

- Lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ I, Tổ chức cán 

bộ, Kế hoạch Tài chính Sở GD&ĐT; 

- Trưởng các phòng GD&ĐT; 

- Hiệu trưởng các trường THPT: Ngô Quyền, Trấn 

Biên, Long Thành, Thống Nhất A, Long Khánh. 

Thực hiện nội dung văn bản số 1182/BGDĐT-GDTrH ngày 26/3/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ bồi 

dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo mời 

đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cụ thể như 

sau: 

1. Thành phần: 

- Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Trưởng, phó phòng Nghiệp vụ I; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Tài 

chính Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Trưởng các phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông: Ngô Quyền, Trấn Biên, Long 

Thành, Thống Nhất A, Long Khánh. 

2. Thời gian: 

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30, ngày 28/3/2019 

3. Địa điểm: 

 Phòng họp trực tuyến Chi nhánh Viettel Đồng Nai  

(Địa chỉ: Số 2047 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

4. Nội dung: Thống nhất đối tượng, nội dung, lộ trình bồi dưỡng và nhiệm vụ 

bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông triển khai Chương trình 

giáo dục phổ thông mới. 
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Đề nghị Quý đại biểu căn cứ nội dung Hội nghị, có ý kiến thảo luận gửi về địa 

chỉ email: ngocthach.pgd@dongnai.edu.vn trước 17 giờ thứ Tư ngày 27/3/2019.  

Đề nghị đại biểu tham dự đầy đủ, đúng giờ và xuyên suốt thời gian hội nghị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Thạch  
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