
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO 

      Số:         /SGDĐT-NVDH 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Ninh Thuận, ngày     tháng 8 năm 2022 

V/v: Triệu tập đại biểu tham dự Hội 

nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục 

trung học năm học 2022 - 2023. 

 

   

                          Kính gửi:  

       - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

  - Hiệu trưởng các trường trực thuộc; 

 - Giám đốc các trung tâm. 

Thực hiện Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 

2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;  

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của Bộ GDĐT và UBND tỉnh 

Ninh Thuận; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triệu tập đại biểu tham dự “Hội 

nghị tổng kết nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2021 - 2022 và triển 

khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023”, với các nội dung như sau: 

 1. Mục đích 

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và triển khai 

các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo 

dục trung học. 

2. Nội dung 

-  Đánh giá tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022; 

- Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục trung học năm 

2022-2023 và các năm học tiếp theo. 

3. Thời gian, địa điểm: 

* Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 26/8/2022 (Thứ Sáu). 

* Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT, số 18 Đường Lê Hồng Phong, TP. 

Phan Rang - Tháp Chàm.  

4. Thành phần tham dự 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; Trưởng, phó các phòng chức năng thuộc Sở GDĐT; 

chuyên viên phòng NVDH (bộ phận trung học) thuộc Sở GDĐT;  

- Trưởng phòng GDĐT, chuyên viên phụ trách cấp trung học thuộc các 

phòng GDĐT huyện, thành phố; 

- Giám đốc các trung tâm; 

- Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc; 

- Hiệu trưởng các trường THCS; 



- Hiệu trưởng trường THPT iSchool Ninh Thuận; 

- Hiệu trưởng trường TH, THCS và THPT Hoa Sen. 

5. Kinh phí: Đơn vị cử đại biểu tham dự Hội nghị chi trả công tác phí theo 

qui định hiện hành. 

Nhận được công văn này, đề nghị thủ trưởng các đơn vị lập danh sách đại 

biểu dự Hội nghị (các phòng GDĐT huyện, TP lập 01 danh sách đại biểu thuộc 

đơn vị mình) gửi về Sở qua email: phonggdtrh.soninhthuan@moet.edu.vn, trước 

ngày 24/8/2022 và tạo mọi điều kiện để đại biểu tham dự Hội nghị đúng thành 

phần và thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;                                         

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- CB, CC Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, P.TC-HC, NVDH.             

 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Anh Linh 
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