UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 580/SGDDT-KT&KDCL
V/v: Triệu tập cán bộ, giáo viên cốt cán
tập huấn xét tốt nghiệp THCS và đăng ký
thi tuyển vào lớp 10 THPT năm 2017

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Trưởng phòng GDĐT huyện, thành phố.
Để chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp THCS năm 2017 và tổ chức cho học
sinh lớp 9 đăng ký thi tuyển vào các trường THPT năm học 2017-2018, Sở Giáo
dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo và giáo viên cốt cán của
các phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian, địa điểm và thành phần tham dự như
sau:
1. Thời gian, địa điểm tổ chức:
- Thời gian: lúc 08 giờ thứ Ba ngày 25/04/2017
- Địa điểm: Hội trường Viễn Thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số 35 đường 3/2, phường 8 thành phố Vũng Tàu.
2. Thành phần tham dự:
Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo cử 7 đại biểu gồm: Lãnh đạo, chuyên viên
phụ trách THCS và 05 cán bộ giáo viên nồng cốt ở các trường THCS để tham gia
tập huấn và tiến hành triển khai lại cho các đơn vị trực thuộc (Riêng Côn Đảo cử
02 Đại biểu).
Ghi chú: các đại biểu tham dự tập huấn mang theo Laptop để thực hành.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng GDĐT
lập danh sách cử đại biểu tham dự tập huấn gửi về Sở (phòng Khảo thí – KĐCL)
qua email: phongktkd.sobariavungtau@moet.edu.vn trước ngày 24/04/2017.
Nếu cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ theo số điện thoại 064.3541016 hoặc
0918.005.999 (gặp ông Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng phòng Khảo thí – KĐCL) để
được cung cấp.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KT-KĐCL.
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