UBND THÀNH PHỐ CAO LÃNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 208/PGDĐT-VP

TP. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

V/v thông báo thời gian tổ chức bồi
dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức cho
đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên
ngành Giáo dục đợt 1 năm 2019

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT;
- Giám đốc Trung tâm GDTX-KTHN Tỉnh.
Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 167-KHLT/BTGTU-PGDĐT ngày 05/4/2019
của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức bồi
dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức năm 2019 cho cán bộ quản lý và giáo viên
ngành Giáo dục,
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thông báo đến các trường học trên địa bàn
Thành phố thời gian tổ chức bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ
cán bộ quản lý và giáo viên ngành Giáo dục năm 2019 (đợt 1), học tập trực tuyến
từ tỉnh đến các đơn vị như sau:
1. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Thứ bảy ngày 04 tháng 5 năm 2019 (một ngày).
- Buổi sáng bắt đầu lúc 07h30’.
- Buổi chiều bắt đầu lúc 13h30’.
- Đại biểu có mặt trước 7 giờ 15 để ổn định chổ ngồi.
- Địa điểm: phụ lục kèm theo.
2. Tài liệu:
Hiệu trưởng các trường tổ chức in ấn và phát tài liệu cho mỗi đại biểu tham
dự trước ngày 03/5/2019. Đại biểu mang theo tài liệu tham dự lớp học.
3. Khung chữ tại các điểm cầu:
XÃ, PHƯỜNG................................
LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ, CẬP NHẬT KIẾN THỨC
CHO NGÀNH GIÁO DỤC ĐỢT 1 NĂM 2019
4. Các nội dung khác thực hiện Kế hoạch liên tịch số 167-KHLT/BTGTU-

PGDĐT ngày 05/4/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Phòng Giáo dục và Đào
tạo.
Yêu cầu các Trường và Trung tâm GDTX-TKHN tỉnh tổ chức triển khai
thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- TT/TU, TT/UBND TPCL (báo cáo);
- Ban tuyên giáo Thành ủy (phối hợp);
- Trung tâm tin học (kết nối trực tuyến);
- Đảng ủy/UBND các xã, phường;
- LĐ và chuyên viên Phòng GDĐT;
- Lưu: VT (Đ).
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