UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 131 /PGDĐT

Hồng Lĩnh, ngày 21 tháng 8 năm 2019

V/v bồi dưỡng chính trị hè năm 2019
Người ký:
cho CBQL, GV, NV
Phòng Giáo dục
- Đào Tạo
Email:
gddt.hl@hatinh.
gov.vn
Cơ quan: Thị xã
Hồng Lĩnh,
Tỉnh Hà Tĩnh
Thời gian ký:
21.08.2019
16:43:57 +07:00

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, TH, THCS.

Thực hiện Kế hoạch số 1041/KH-SGDĐT 02/7/2019 của Sở GDĐT Hà Tĩnh về
tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, Phòng
GDĐT xây dựng, Phòng GD-ĐT phối hợp Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức tập huấn, bồi
dưỡng chính trị hè năm 2019 như sau:
I. NỘI DUNG

Chuyên đề 1: Thông tin tình hình thời sự; những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật
6 tháng đầu năm 2019 và định hướng một số nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong thời gian
tới.
Chuyên đề 2: Xây dựng đạo đức công vụ của cán bộ, giáo viên và văn hóa ứng
xử trong trường học.
Chuyên đề 3: Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình
mới.
Chuyên đề 4: Các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục - đào tạo năm học
2019 - 2020.
II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thành phần: Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng GD-ĐT; Cán bộ quản lí,
giáo viên, nhân viên các trường MN, TH, THCS.
2. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ, ngày 27 tháng 8 năm 2019.
3. Địa điểm: Nhà Văn hoá thị xã Hồng Lĩnh.
III. BÁO CÁO VIÊN

- Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Thị ủy; Ban Tuyên giáo Thị ủy;
- Lãnh đạo Phòng GD-ĐT.
Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường lập danh sách
CBQL, GV, nhân viên gửi Phòng GD-ĐT trước ngày 26 tháng 8 năm 2019 (trực tiếp
ông Nguyễn Tiến Chức - Chuyên viên; qua địa chỉ Email:
chucnguyentien@gmail.com); đồng thời hướng dẫn đội ngũ CB, GV của đơn vị ngồi
đúng vị trí quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Thị ủy (để biết);
- Văn phòng Thị ủy;
- Lưu: VT.

