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Số:         

V/v Tổ chức giao ban chuyên môn triển 

khai xây dựng kế hoạch học kì II năm 

học 2019-2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2020 

Kính gửi:  

 - Lãnh đạo các trường Trung học phổ thông; 

 - Lãnh đạo trung tâm Giáo dục thường xuyên; 

 - Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố. 

Để đánh giá công tác chuyên môn các đơn vị trong thời gian học sinh nghỉ 

học vì dịch bệnh Covid-19 và thực hiện công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà 

trường trong học kì II năm học 2019-2020 sau khi học sinh đi học trở lại, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức giao ban với nội dung cụ thể như sau: 

1. Cấp Trung học cơ sở 

1.1. Thành phần tham dự 

- Về phía sở GDĐT:  

+ Lãnh đạo Sở; 

+ Đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chánh văn phòng; lãnh 

đạo và chuyên viên phòng phòng GDTrHTX; 

- Về phía phòng GDĐT: Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; 

chuyên viên phụ trách cấp học 

1.2. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 22/5/2020 

1.3. Địa điểm: Phòng 302 Sở GDĐT, số 198 bạch Đằng, phường Phước 

Trung, thành phố Bà Rịa. 

2. Cấp Trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục thường xuyên 

1.1. Thành phần tham dự 

- Về phía sở GDĐT:  

+ Lãnh đạo Sở; 

+ Đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chánh văn phòng; lãnh 

đạo và chuyên viên phòng phòng GDTrHTX; 

- Về phía các đơn vị: Hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc trung tâm 

GDTX; 

1.2. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 15/5/2020. 



1.3. Địa điểm: Phòng 604 Sở GDĐT, số 198 bạch Đằng, phường Phước 

Trung, thành phố Bà Rịa. 

3. Nội dung cần chuẩn bị họp giao ban 

- Kế hoạch giáo dục của đơn vị sau khi học sinh đi học trở lại; những khó 

khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục khi thực hiện công tác chuyên môn 

trong giai đoạn còn lại của năm học. 

- Công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 chuẩn bị thi kỳ thi THPT 2020 và xét 

tuyển vào đại học; công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh 

vào lớp 10 chuyên, lớp 10 đại trà năm học 2020-2021; những khó khăn, vướng 

mắc và đề xuất các giải pháp khi triển khai thực hiện. 

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt những vấn đề cần 

trao đổi trong giao ban./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (để th/h); 

- Ban giám đốc Sở; 
- Website Sở; 

- Lưu:  VT, GDTrH-Hungvt. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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