UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1699 /SGDĐT- VP

V/v: Hướng dẫn tổ chức một số
hoạt động đầu năm học 2016 -2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 7 năm 2016

Kính gửi:
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.
Để chuẩn bị tốt công tác triển khai nhiệm vụ năm học mới 2016 -2017, Sở
Giáo dục và Đào tạo thông báo và hướng dẫn một số nội dung sau:
Các đơn vị căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của
UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo
dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên để triển khai các
nội dung chuẩn bị cho năm học mới, nhất là việc chuẩn bị cho ngày tựu trường
và ngày khai giảng, . . .
Để làm tốt các nội dung trên yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và tổ chức triển
khai Công văn số 3633/BGDĐT-GDTrH ngày 26/7/2016 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016 – 2017
(đính kèm) đến tận cán bộ, giáo viên, học sinh và các tổ chức Đoàn thể trong
đơn vị cùng thực hiện. Đối với các phòng GD&ĐT còn có nhiệm vụ triển khai
hướng dẫn các nội dung này đến tận các đơn vị trực thuộc Phòng.
Nhận được công văn này yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực
hiện và báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT (qua Văn phòng Sở) cùng với báo cáo
nhanh sau khai giảng năm học 2016-2017./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website ngành;
- Lưu VP.
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