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Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.
Thực hiện Kế hoạch số 2798/KH-SGDĐT ngày 31/8/2022 của Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối
với Giáo dục mầm non (GDMN).
Để hỗ trợ các đơn vị trong triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học
2022-2023, Sở GDĐT tổ chức họp triển khai như sau:
1. Nội dung
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm đối với GDMN năm học 2022-2023.
Hướng dẫn công tác tài chính năm học 2022-2023 (Phòng KHTC).
Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ (phòng Thanh tra).
2. Thành phần
- Đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT, phụ trách GDMN.
- Chuyên viên mầm non Phòng GDĐT.
- Mỗi huyện cử 10 Hiệu trưởng (trường mầm non, mẫu giáo); riêng huyện
Côn Đảo tùy tình hình cử đại biểu tham dự.
3. Thời gian, địa điểm:
20/9/2022 (thứ ba, bắt đầu từ 8h00).
- Ngày 20/9/2020
- Địa điểm: Phòng họp 604, Sở GDĐT, số 198, đường Bạch Đằng, phường
Phước Trung, thành phố Bà Rịa..
4. Kinh phí đại biểu tham dự, do đơn vị chi trả theo chế độ hiện hành.
Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, thị xã cử đại biểu
tham dự đúng theo quy định.
Trân trọng./.
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