
 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-TCHC Ninh Thuận, ngày    tháng 01 năm 2021 

V/v yêu cầu báo cáo phục vụ 

Hội nghị ngành Giáo dục năm 

2021 

 

 

                       

                         Kính gửi:  

 - Trưởng Phòng GDĐT huyện, thành phố; 

                              - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

   

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị ngành Giáo dục năm 2021, Sở Giáo dục và 

Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng GDĐT 

huyện, thành phố gửi báo cáo tóm tắt theo hướng dẫn sau:  

1. Nội dung: Báo cáo gửi về Sở GDĐT (đ/c Lý, file word gửi qu  Em i : 

duc y ninhthu n.edu.vn  trước ngày 12/01/2020. 

- Quy mô trường  ớp học, CB, GV, NV . . .; huy động học sinh r   ớp, 

học sinh bỏ học trong học kỳ 1 

+ Thuận  ợi 

+ Khó khăn 

- Đánh giá công tác triển kh i thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1 

+ Ưu điểm: 

+ Hạn chế, tồn tại:  

- Phương hướng nhiệm vụ đến khi kết thúc năm học 2020-2021 

- Những đề xuất, kiến nghị  

+ Đối với UBND tỉnh 

+ Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo 

2. Thời gian: Dự kiến 01 buổi trong tháng 01/2021. 

3. Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo. 

4. Thành phần tham dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; Sở, b n ngành  iên 

qu n;  ãnh đạo Sở GDĐT; Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; phòng chức năng 

Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng GDĐT huyện, TP. 

Nhận được công văn, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, 

Trưởng phòng GDĐT huyện, thành phố khẩn trương gửi báo cáo đúng thời 

gian quy định để khỏi trở ngại công việc chung./. 

  
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                             

- PGĐ Sở; 

- Trưởng, Phó phòng chức năng; 

- Website Sở;                                                                

- Lưu: VT, P.TCHC.  

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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