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Số: 745 /SGDĐT-KTQLCLGD

Gia Lai, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội
nghị - Tập huấn về thi tốt nghiệp
THPT 2021 lần thứ nhất

Kính gửi:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân
dân tỉnh; Phòng Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh; Phòng PA03
- Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh; Ban Tuyển sinh quân sự
Quân đoàn 3; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số
1; Báo Gia Lai; Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở; Trung tâm Giáo dục thường
xuyên tỉnh; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt
nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành
Giáo dục Mầm non năm 2021, ngày 19 tháng 4 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo
đã ban hành Giấy mời số 725/GM-SGDĐT, Giấy mời số 726/GM-SGDĐT, Giấy
mời số 727/GM-SGDĐT và Công văn số 728/SGDĐT-KTQLCLGD về việc mời
đại biểu các cơ quan, đơn vị có liên quan và triệu tập cán bộ quản lý, giáo viên
tham dự Hội nghị - Tập huấn về thi tốt nghiệp THPT năm 2021 lần thứ nhất.
Tuy nhiên, do điều kiện công tác đột xuất, Sở Giáo dục và Đào tạo xin thông
báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị - Tập huấn như sau:
- Thời gian Hội nghị bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 23/4/2021. Địa điểm,
thành phần tham dự Hội nghị như các giấy mời và công văn triệu tập đã ban hành;
- Riêng đối với giáo viên phụ trách nhập dữ liệu đăng ký dự thi, bắt đầu tập
huấn phần mềm Quản lý thi từ 08 giờ 00 phút ngày 23/4/2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để tham dự./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, Phòng KTQLCLGD.
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