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UBND HUYỆN KHOÁI CHÂU 

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO 

 

Số: 102/TrT-PGD&ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Khoái Châu, ngày 12 tháng 3 năm 2019 

 
GIẤY TRIỆU TẬP  

 

 

Kính gửi: 

- Các trường THCS trong huyện; 

- Trường TH&THCS Chí Tân. 
 

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GD&ĐT 

ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục 

ngoài giờ chính khóa; Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 

của liên bộ: Bộ GD&ĐT và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch về Hướng dẫn sử 

dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm GDTX; 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT: Công văn số 

93/PGD&ĐT ngày 19/3/2018 về việc tiếp tục hướng dẫn hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp đối với các đơn vị nhà trường; Công văn số 389/PGD&ĐT ngày 

26/9/2018 về việc hướng dẫn hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đối với các trường 

học trên địa bàn huyện; 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-THCS NTT ngày 11/02/2019 của Trường THCS 

Nguyễn Thiện Thuật về việc tổ chức chương trình trải nghiệm sáng tạo tại nhà 

trường với chủ đề “Tinh hoa văn hóa Việt”; 

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp lãnh đạo Phòng GD&ĐT ngày 15/02/2019 

đồng ý để trường THCS Nguyễn Thiện Thuật làm điểm tổ chức chương trình giáo 

dục trải nghiệm trong nhà trường với chủ đề “Tinh hoa văn hóa Việt”; 

Phòng GD&ĐT triệu tập: 

1. Đại biểu triệu tập 

1.1. Thành phần: 

Đại diện BGH và GV làm TPT Đội của 25 trường THCS trong toàn huyện. 

1.2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Từ 7h30
’
 thứ 6, ngày 15 tháng 03 năm 2019. 

- Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật. 
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2.  Giáo viên hỗ trợ 

2.1. Thành phần: 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

1.  Lê Đình Hướng Giáo viên Trường THCS Tân Dân  

2.  Phạm Đức Hạnh Giáo viên Trường THCS Tân Dân  

2.2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 

+ Từ 14h00
’
 đến 17h00

’
 ngày 13 và 14/3/2019; 

+ Từ 7h00’ đến 17h00
’
 ngày 15/3/2019. 

- Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật. 

Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị nhà trường căn cứ lịch sắp xếp công 

việc, cử đại biểu về dự đúng thành phần để chương trình giáo dục trải nghiệm 

đạt kết quả cao./. 
 

Nơi nhận: 

       - Như kính gửi; 

       - Lưu: VP. 

 

 

 

 


