UBND HUYỆN MANG YANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /PGDĐT

Mang Yang, ngày13 tháng 01 năm 2021

V/v triệu tập giáo viên tham dự Hội nghị sơ
kết công tác Đội, năm học 2020-2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH&THCS, THCS trực thuộc.
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số: 313-KHPH/TĐTN-SGDĐT ngày
07/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc
tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Đội trường học học kỳ I và triển khai
chương trình công tác học kỳ II, năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo
triệu tập giáo viên tham dự Hội nghị, cụ thể như sau:
1. Thành phần:
Giáo viên làm tổng phụ trách Đội các Trường Tiểu học, TH&THCS, THCS
trực thuộc.
2. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 01 ngày, từ 07 giờ 30 phút, ngày 14/01/2021;
- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang.
3. Nội dung: Sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, triển khai
chương trình công tác học kỳ II, năm học 2020-2021.
4. Kinh phí:
- Đơn vị cử giáo viên tham dự Hội nghị chịu trách nhiệm chi trả chế độ công
tác phí theo quy định hiện hành.
Ghi chú: Giáo viên tham dự Hội nghị mặc áo phụ trách Đội.
Nhận được Công văn, yêu cầu Hiệu trưởng các Trường Tiểu học, TH&THCS,
THCS trực thuộc triệu tập giáo viên dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian, địa
điểm quy định ./.
Nơi nhận:
- Như trên (T/h);
- Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, CMTH.
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