UBND TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 823 /SGDĐT-NVDH
V/v triệu tập tham dự “Hội thảo,
tập huấn hướng dẫn ôn tập 09 môn
thi tốt nghiệp THPT năm 2021”

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: - Hiệu trưởng trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Giám đốc trung tâm GDTX-HN tỉnh.
Thực hiện Công văn số 773/KH-SGDĐT (gọi tắt là công văn số 773),
ngày 08/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Kế hoạch tổ chức
“Hội thảo, tập huấn hướng dẫn ôn tập 09 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021”;
Sở GDĐT triệu tập giáo viên tham dự hội thảo, tập huấn trên như sau:
1. Thời gian, địa điểm:
a) Thời gian: 01 buổi, chiều ngày 23/4/2021, khai mạc lúc 14 giờ 00 phút.
b) Địa điểm:
- Tại Sở GDĐT, số 18, Đường Lê Hồng Phong, PRTC, Ninh Thuận: Môn
Sinh học (Phòng họp số 1), môn Ngữ văn (Hội trường);
- Tại Trung tâm GDTX-HN tỉnh, Số 26, Đường 16/4 - Thành phố Phan
Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận: Môn Toán (Hội trường 1), Môn tiếng Anh (Hội
trường 2), Môn Vật lý (Hội trường 3), Môn Hóa học (Hội trường 4), Môn Lịch
sử (Hội trường 5), Môn Địa lý (Phòng học số 13), Môn GDCD (Phòng học số 14).
2. Thành phần tham dự:
a) Sở GDĐT: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo và chuyên viên bộ phận Giáo dục
Trung học, Phòng Nghiệp vụ dạy và học.
b) Trường/trung tâm:
Tổ trưởng/Tổ phó/Nhóm trưởng chuyên môn, toàn bộ giáo viên đang
dạy lớp 12 năm học 2020-2021 của 09 môn thi tốt nghiệp THPT.
3. Nội dung hội thảo, tập huấn:
Thực hiện theo Công văn số 773 về việc tổ chức “Hội thảo, tập huấn
hướng dẫn ôn tập 09 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021”.
4. Phân công thực hiện:
a) Chuẩn bị nội dung hội thảo, tập huấn:
- Chuẩn bị nội dung, hội thảo, tập huấn theo Công văn số 773;
- Chủ trì hội thảo chuyên sâu theo từng môn: Thực hiện theo quyết định
phân công nhân sự của Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Tổ/Nhóm chuyên môn/Giáo viên các đơn vị chuẩn bị ý kiến thảo luận
xoay quanh các nội dung hội thảo, tập huấn.
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b) Chuẩn bị cơ sở vật chất:
Phòng Tổ chức - Hành chính (Sở GDĐT) và Trung tâm GDTX-HN tỉnh:
chuẩn bị các Hội trường và phòng họp như đã nêu tại mục 1.b; đồng thời vệ
sinh hội trường/ phòng học; liên hệ công ty điện lực để chuẩn bị điện lưới; lắp
ráp sẵn máy chiếu phông màn, âm thanh, quạt để đảm bảo hội thảo, tập huấn
diễn ra thông suốt; liên hệ Ban tổ chức để chuẩn bị nước uống phục vụ đại biểu
tham dự.
Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường
THPT trực thộc Sở, Giám đốc Trung tâm GDTX-HN tỉnh cử đại biểu tham dự
hội thảo đúng thành phần và thời gian qui định. Mọi vướng mắc đề nghị liên
hệ với Sở GDĐT, phòng Nghiệp vụ dạy và học (qua bộ phận GDTrH, số điện
thoại: 3921607, 3831848) để được hướng dẫn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Phòng TCHC Sở GDĐT;
- Phòng NVDH: LĐ và chuyên viên
bộ phận GDTrH;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, NVDH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Linh

