UBND HUYỆN HIỆP HOÀ
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:458 /PGD&ĐT
V/v triệu tập đại biểu dự Hội nghị tập
huấn công tác thi đua; Quản lý, duy trì
Website; Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Hiệp Hoà, ngày 12 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm Non, Tiểu Học,
TH&THCS.

THCS,

Thực hiện Công văn số 1198/SGDĐT-VP ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Sở
GD&ĐT Bắc Giang về việc triệu tập Hội nghị tấn huấn công tác thi đua; Quản lý, duy
trì Website; Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Để tham gia tập huấn nghiêm túc và hiệu quả,
Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa yêu cầu những nội dung cụ thể sau:
1. Nội dung tập huấn
- Công tác Thi đua, Khen thưởng.
- Quản lý và duy trì trang thông tin điện tử và thư điện tử.
- Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư (thống nhất một
số nội dung về công tác Văn thư – Lưu trữ).
2. Thời gian tổ chức: 7 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (thứ Tư)
3. Hình thức và địa điểm tổ chức
- Hình thức: Tổ chức Hội nghị trực tuyến.
- Địa điểm: Tại điểm cầu trường THCS Thị trấn Thắng và trường THPT số 1 Hiệp
Hòa.
4. Thành phần đại biểu tham dự
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT.
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, trường Tiểu học và THCS,
cụ thể:
+ Tại điểm cầu trường THCS Thị Trấn Thắng: Hiệu trưởng các trường mầm non,
Tiểu học.
+ Tại điểm cầu trường THPT Số 1 Hiệp Hòa: Hiệu trưởng các trường THCS,
trường Tiểu học và THCS Đồng Tân, Mai Đình, Đại Thành.
5. Công tác chuẩn bị.
- Giao trường THCS Thị trấn Thắng (đơn vị đặt điểm cầu Phòng GD&ĐT Hiệp
Hòa) chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho Hội nghị trực tuyến;
+ Chuẩn bị phòng họp đảm bảo khoảng 65 đại biểu.
+ Phân công một nhân viên công nghệ thông tin đảm bảo tín hiệu đường truyền:
Thời gian kết nối thử nghiệm từ 16h00, ngày 13/10/2020.
- Các đơn vị gửi câu hỏi trao đổi, thảo luận về nội dung hội nghị (nếu có) về
phòng GD&ĐT đồng chí Nguyễn Đặng Hoàng nhận theo địa chỉ

ndhoang.hh@bacgiang.edu.vn trước 9h00, ngày 13 tháng 10 năm 2020 để tổng hợp
báo cáo Sở GD&ĐT Bắc Giang.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện
nghiêm túc những nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Bản điện tử:
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Chuyên viên Phòng GD&ĐT;
- Như kính gửi.

Phạm Văn Hà

