
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 

V/v triệu tập CBQL tham dự Hội nghị trực 

tuyến với Bộ GDĐT về sơ kết học kỳ I năm 

học 2020-2021 đối với giáo dục trung học 

            Ninh Thuận, ngày        tháng 01 năm 2021 

                        Kính gửi:  

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

          - Các trường THPT trực thuộc Sở. 

           

Thực hiện Công văn số 365/BGDĐT-GDTrH ngày 25/01/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) v/v tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Sở GDĐT để 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I và triển khai một số nhiệm vụ trọng 

tâm trong học kỳ II năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo thông báo triệu tập cán bộ tham dự Hội nghị với các nội dung như 

sau:  

1. Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Viettel Ninh Thuận. 

2. Thời gian – Địa điểm: Khai mạc lúc 08g30 phút ngày 05/02/2021 (Thứ Sáu) 

tại Phòng họp tầng 6 – Tòa nhà Viettel Ninh Thuận (số 369 đường 21/8, 

phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). 

3. Nội dung: Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học, học kỳ 1, 

năm học 2020-2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II năm 

học 2020-2021 đối với giáo dục trung học. 

4. Thành phần tham dự hội nghị: 

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở GDĐT: Chánh Thanh tra, Trưởng phòng: TC-HC, KH-TC; Trưởng và 

Phó phòng Nghiệp vụ dạy-học, chuyên viên bộ phận trung học, Khảo thí, Giáo 

dục Dân tộc thuộc phòng Nghiệp vụ dạy-học;  

- Trưởng Phòng và chuyên viên phụ trách giáo dục trung học của các phòng 

GDĐT huyện, thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo của các trường phổ thông trực thuộc Sở. 

5. Công tác chuẩn bị: 

- Các phòng GDĐT, các Trường phổ thông trực thuộc khẩn trương báo cáo 

kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I của đơn vị (theo mẫu gửi kèm); chỉ đạo nhập 

đầy đủ kết quả học lực, hạnh kiểm, kết quả chuyển đi-đến, thôi học của học sinh 

học kỳ 1 năm học 2020-2021 trên CSDL ngành; nhập trực tiếp các Biểu mẫu số 

liệu báo cáo trên Google Sheet tại địa chỉ: http://bit.ly/solieu-hk1-2020-2021 (Sở 

sẽ thông tin đến các đơn vị qua email) và lập danh sách đại biểu tham dự Hội 

nghị. Các báo cáo, danh sách đại biểu gửi về Sở GDĐT bằng công văn và qua 

email phonggdtrh.soninhthuan@moet.edu.vn; đồng thời hoàn thành nhập liệu trên 

CSDL ngành và Google Sheet trước ngày 02/02/2021.  

http://bit.ly/solieu-hk1-2020-2021
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- Phòng Nghiệp vụ Dạy và Học (bộ phận giáo dục Trung học) chịu trách 

nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi Bộ GDĐT; liên hệ với Viettel Ninh Thuận 

để chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị cho việc tổ chức Hội nghị đạt hiệu quả và theo 

dõi, đảm bảo thành phần tham dự hội nghị đầy đủ, đúng quy định. 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện và cử đại biểu tham dự đầy đủ, 

đúng thành phần, thời gian và chuẩn bị các nội dung trao đổi trong hội nghị. Nếu 

có vấn đề chưa rõ, cần liên hệ Sở GDĐT (qua phòng Nghiệp vụ Dạy và Học, điện 

thoại số: 0259.3921606) để được giải đáp và thống nhất thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                              
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở GDĐT; 

- Phòng NVDH: LĐ phòng và CV bộ phận GDTrH, 

Khảo thí, GD dân tộc; 

- Phòng KHTC; Phòng TC-HC; 

- BQL Toà nhà Viettel Ninh Thuận (p/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, NVDH (GDTrH). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 
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