UBND TỈNH BẮC GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1305/SGDĐT-TTr

Bắc Giang, ngày08 tháng 10 năm 2021

V/v triệu tập đại biểu dự Hội nghị
trực tuyến tuyên truyền, phổ biến
pháp luật, năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Các trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh
dạy chương trình GDTX cấp THPT1.
Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-SGD ĐT ngày 15/9/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) về Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, Sở GD&ĐT giao Thanh tra Sở tổ chức Hội
nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến pháp luật, năm học 2021-2022, nội dung cụ
thể như sau:
1. Thời gian: ½ ngày, từ 7 giờ 30 phút ngày 28/10/2021 (thứ Năm).
2. Hình thức: trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams.
3. Địa điểm, thành phần
3.1. Điểm cầu trung tâm tại Sở GD&ĐT
- Địa điểm: Phòng họp số 2 tầng 6, cơ quan Sở GD&ĐT.
- Thành phần:
+ Lãnh đạo Sở GD&ĐT phụ trách Thanh tra Sở;
+ Thanh tra Sở; Chánh Văn phòng;
+ Trưởng các phòng thuộc Sở GD&ĐT: Kế hoạch – Tài chính; Giáo
dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường xuyên;
Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục.
3.2. Điểm cầu các đơn vị trực thuộc, các trường Cao đẳng, Trung cấp trên
địa bàn tỉnh dạy chương trình GDTX cấp THPT
- Mỗi đơn vị bố trí 01 điểm cầu;
- Đại biểu tham dự : Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Giám đốc, Phó Giám
đốc; Tổ trưởng và tổ phó chuyên môn; Kế toán và Trưởng Ban thanh tra nhân dân.
4. Nội dung và Chương trình Hội nghị: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.
Lưu ý:
+ Thời gian kết nối thử nghiệm các điểm cầu: từ 15h00, ngày 27/10/2021
(Thứ Tư) có đường links gửi về các đơn vị, nhà trường theo email công vụ.
+ Tài liệu phục vụ Hội nghị (Gửi đính kèm Công văn này)
Sở GD&ĐT yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, trường Trung cấp
Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trường Trung cấp nghề Miền núi Yên Thế; THPT Thân Nhân Trung.
1

2
phần, thời gian quy định, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch
Covid-19; nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị ý kiến phát biểu tại Hội nghị./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, TTr.
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3
Phụ lục

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT, NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Công văn số

/SGDĐT-TTr ngày

/10/2021của Sở GD&ĐT)

1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút ngày 28/9/2021 (thứ Năm)
2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams.
3. Chương trình:
TT

Thời gian

Nội dung

1

7h00-7h30’

Kết nối phòng họp, đón tiếp đại biểu
tại các điểm cầu

Ban Tổ chức

2

7h30’-7h35’

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban Tổ chức

3

7h35’-7h45’

Phát biểu khai mạc

4

5

7h45’-11h15’

Thực hiện

LĐ Sở GD&ĐT

Tăng cường công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật trong các đơn vị, nhà
trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
(Dự kiến 40 phút)

Trần Văn Tuấn
Phó Chánh Thanh tra Sở

Nâng cao hiệu quả công tác quản trị
tài chính trong trường học
(Dự kiến 90 phút)

Lưu Hải An
Chánh Thanh tra Sở

Thực hiện công khai trong các cơ sở
giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
(Dự kiến 30 phút)

Ngô Minh Tú
Thanh tra viên

Công tác kiểm tra của Phòng
GD&ĐT; kiểm tra nội bộ của cơ sở
giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông, giáo dục thường xuyên
(Dự kiến 50 phút)

Chu Đặng Việt
Phó Chánh Thanh tra Sở

11h15’-11h30’ Phát biểu Kết luận Hội nghị

LĐ Sở GD&ĐT

BAN TỔ CHỨC

