
  

UBND TỈNH NINH THUẬN                     

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /SGDĐT-NVDH                 Ninh Thuận, ngày      tháng 9 năm 2022 
V/v triệu tập lớp bồi dưỡng chính trị 

cho cán bộ cốt cán ngành GDĐT hè 

2022. 

 

 Kính gửi:    

  - Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1883/KH-SGDĐT ngày 09/8/2022 của Sở GDĐT về 

việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý ngành GDĐT hè 2022; Công văn số 80-

HD/BTGTU ngày 12/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Hướng dẫn bồi 

dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống 

giáo dục quốc dân;  

Sở GDĐT triệu tập lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ cốt cán hè 2022, cụ thể 

như sau: 

1. Nội dung bồi dưỡng 

- Chuyên đề 1: Tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm về 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của địa phương, cơ quan, đơn vị; 

- Chuyên đề 2: Tình hình thế giới và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 

2022; 

- Chuyên đề 3: Những vấn đề kinh tế-xã hội ở địa phương và nghị quyết Đại 

hội, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ địa phương. 

Các chuyên đề trên sẽ được Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Lãnh đạo Sở 

GDĐT báo cáo. 

2. Đối tượng tham dự 

- Các Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở: Trưởng, phó Thủ trưởng đơn vị; 

Bí thư Chi (Đảng) bộ, Chủ tịch Công đoàn (nếu có). 

- Cơ quan Văn phòng Sở: Toàn bộ cán bộ, công chức và người lao động. 

3. Thời gian: Tổ chức trong 01 ngày, ngày 15/9/2022 (Thứ Năm). Buổi sáng 

bắt đầu từ lúc 8 giờ 00; buổi chiều bắt đầu từ lúc 13 giờ 30. Khai mạc vào lúc 8 giờ 

00 sáng ngày 15/9/2022. 

 4. Địa điểm: Tại Hội trường Sở GDĐT, số 18 đường Lê Hồng Phong, thành 

phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

Đề nghị các đơn vị thông báo, nhắc nhở các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng thời 

gian qui định./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để phối hợp);  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng chức năng Sở; 

- Trang Web Sở GDĐT; 

- Lưu: VP, NVDH. VT 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 
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