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: 1357/SGDDT-GDTX
V/v tham dự buổi nói chuyện
chuyên đề về giáo dục mới.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 19 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-vũng Tàu, để
cung cấp thêm kiến thức mới, góc nhìn mới về “giáo dục mới” cho các nhà lãnh
đạo, cán bộ quản lý giáo dục, lãnh đạo nhà trường, góp phần thúc đẩy công tác
đổi mới giáo dục - đào tạo của tỉnh nhà, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với
trường doanh nhân PACE tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề giáo dục mới, cụ
thể như sau:
1. Ngày tổ chức: Sáng ngày 08/08/2018.
2. Thời gian: 1 buổi (từ 8h00 đến 12h00).
3. Thành phần
- Lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng và chuyên viên Sở GDĐT.
- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các cấp học thuộc phòng GDĐT
huyện, thị xã, thành phố.
- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học
phổ thông và giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
4. Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị cử đầy đủ, đúng thành phần
quy định đến dự buổi nói chuyện chuyên đề trên. Các trường hợp vắng, thủ
trưởng đơn vị phải có công văn báo cáo Sở GDĐT để Sở tổng hợp báo cáo
Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
Các đơn vị điều chỉnh, thay đổi lịch công tác các hoạt động khác để buổi
tập huấn đạt kết quả tốt theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;
- T.Tr. Tỉnh Ủy (báo cáo);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Tỏ chức TU (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TU (báo cáo);
- Trường doanh nhân PACE;
- Website sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTX, TruongPS.
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