UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1867/SGDDT-GDTH

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 10 năm 2018

V/v tham dự Hội thảo “Hướng
dẫn triển khai Thư viện thân thiện
trường Tiểu học”.

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ công văn số 4563/BGDĐT-VP ngày 03/10/2018 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về việc mời đại biểu dự Hội thảo “Hướng dẫn triển khai
Thư viện thân thiện trường Tiểu học”, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nội
dung đến các đơn vị như sau:
1. Thành phần, thời gian, địa điểm tham dự hội thảo
- Thành phần: lãnh đạo và chuyên viên phòng GDTH-Sở GDĐT; đại diện
lãnh đạo (hoặc chuyên viên) phụ trách tiểu học và Hiệu trưởng của 02 trường
tiểu học đã đăng kí thực hiện thí điểm năm học 2018-2019 của phòng GDĐT
huyện, thị xã, thành phố (mỗi đơn vị chọn cử 03 người, lập danh sách theo mẫu
gửi về Sở GDĐT thông qua phòng GDTH trước ngày 10/10/2018).
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Trường TH

Ghi chú

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 24-26/10/2018.
- Địa điểm: Khách sạn Sunrise, 81 Hoàng Lê Kha, Phường 3, TP.Tây
Ninh.
2. Kinh phí:
Kinh phí đi lại, ăn, nghỉ do đơn vị tự thanh toán theo chế độ tài chính hiện
hành.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị chọn cử thành phần tham dự
theo qui định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, GDTH(MinhTH).
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