
UBND TỈNH NINH THUẬN 
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh húc 

Số:        /SGDĐT-NVDH 

V/v Tổ chức họp giao ban tình hình  

triển khai nhiệm vụ Giáo dục tiểu học 

đầu năm học 2021-2022. 

                Ninh Thuận, ngày    tháng 10 năm 2021 

    Kính gửi:  

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

              - Trường PT iSchool; TH, THCS và THPT Hoa Sen. 

Thực hiện Công văn số 2153/SGDĐT-NVDH ngày 13/9/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo(GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu  

học năm học 2021 - 2022; Sở GDĐT tổ chức họp giao ban trực tuyến với các 

nội dung như sau:  

1. Nội dung 

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học, đầu 

năm học 2021-2022; tập trung các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch giáo 

dục đảm bảo tổ chức dạy học an toàn, đáp ứng chương trình và mục tiêu chất 

lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19; Đánh giá các điều 

kiện đảm bảo phương thức dạy - học trực tuyến; Phương án an toàn khi dạy học 

trực tiếp,... 

- Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và thực hiện 

nhiệm vụ Giáo dục tiểu học, đầu năm học 2021-2022. 

2. Thời gian và thành phần dự:  

a) Thời gian: 01 buổi, chiều ngày 15/10/2021 (thứ sáu), khai mạc lúc 14 

giờ 00. Hình thức trực tuyến. 

b) Thành phần tham dự tại các điểm cầu:   

- Tại điểm cầu Sở GDĐT: Lãnh đạo Sở GDĐT; Lãnh đạo phòng NVDH 

và chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học thuộc Sở GDĐT;  

- Tại điểm cầu các phòng GDĐT: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên 

Phòng GDĐT các huyện, thành phố;  

- Tại điểm cầu cơ sở giáo dục có cấp Tiểu học: Lãnh đạo và các Tổ 

trưởng chuyên môn. 

3. Công tác chuẩn bị: 

- Bộ phận kỹ thuật của các đơn vị truy cập vào đường link sau đây: 

https://meet.google.com/ooc-ybzj-afy, sử dụng email ngành ninhthuan.edu.vn 

để  đăng nhập tham dự Hội nghị. Các đơn vị kết nối kỹ thuật vào lúc 9 giờ 00 

ngày 15/10/2021, nếu có vướng mắc xin liên hệ Ông Tống Mỹ Châu, Số ĐT: 

0949494334 để được hỗ trợ kỹ thuật. 

https://meet.google.com/ooc-ybzj-afy


2 

 

 

- Mỗi điểm cầu cần chuẩn bị đầy đủ máy tính (có camera, mic và có kết nối 

ti-vi thông minh hoặc máy chiếu), đảm bảo âm thanh rõ để tham dự họp; số 

người tham dự họp không vượt quá 20 người trong cùng phòng họp và phải đảm 

bảo thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19. 

- Phòng Tổ chức-Hành chính, Sở GDĐT chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị 

cho việc tổ chức Hội nghị. 

- Đại biểu tham dự họp chuẩn bị các nội dung cần trao đổi trong buổi họp; 

các cơ sở giáo dục có cấp tiểu học, phòng GDĐT chuẩn bị báo cáo trình bày 

trong cuộc họp, đồng thời tập hợp các nội dung (câu hỏi) còn vướng mắc cần 

giải đáp hoặc làm rõ, gửi về Sở GDĐT qua email: 

phonggdth.soninhthuan@moet.edu.vn trước 17 giờ 00 ngày 14/10/2021 để ban 

tổ chức tập hợp, trao đổi và hướng dẫn chung trong cuộc họp. 

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triệu tập, cử đại biểu tham dự đầy đủ, đúng 

thành phần và chuẩn bị các nội dung của cuộc họp. Trong quá trình triển khai 

thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Nghiệp vụ 

Dạy học (bộ phận Giáo dục tiểu học – điện thoại: 3831850) để được hỗ trợ, 

hướng dẫn./.  

Nơi nhận:                                              
- Như trên;                                         
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Như thành phần tham dự; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, P.TC-HC, NVDH.             
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 
 

mailto:phonggdtrh.soninhthuan@moet.edu.vn

		anhlinh@ninhthuan.gov.vn
	2021-10-11T16:16:30+0700


		vanphong_soninhthuan@moet.edu.vn
	2021-10-11T16:20:37+0700


		2021-10-11T16:20:53+0700


		2021-10-11T16:21:07+0700




