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V/v tổ chức Hội nghị CBVC-NLĐ năm
học 2021 - 2022

Kính gửi: Các trường học trực thuộc
Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 695/HD-PGDĐT, ngày 19/7/2020 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức; xây dựng và
thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập1;
Trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên
địa bàn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường học trực thuộc
triển khai, tổ chức Hội nghị CBVC- NLĐ năm học 2021-2022, với những nội
dung sau:
1. Hiệu trưởng phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở cùng cấp quán triệt
đến tất cả CBVC đơn vị và triển khai thực hiện theo Công văn số 323/PGDĐT
ngày 19/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Về việc triển khai một số nội
dung chuẩn bị năm học 2021-2022.
2. Tùy theo diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn và các văn bản
chỉ đạo của các cấp. Hiệu trưởng phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở lựa chọn
hình thức tổ chức Hội nghị CBVC-NLĐ năm học 2021 - 2022 phù hợp với đặc
điểm, tình hình ở địa phương, đơn vị nhưng phải đảm bảo công tác phòng,
chống dịch Covid-19 đúng quy định và đạt hiệu quả.
3. Nội dung, quy trình tổ chức Hội nghị CBVC-NLĐ thực hiện theo
Hướng dẫn số 695/HD-PGDĐT, ngày 19/7/2020 của Phòng Giáo dục và Đào
tạo.
4. Thời gian tổ chức Hội nghị: từ ngày 10/10 đến 21/10/2021.
5. Một số yêu cầu
5.1. Các đơn vị gửi dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội
nghị CBVC-NLĐ năm học 2020-2021 (không phải báo cáo tổng kết năm học
2020-2021) và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022 về Phòng Giáo
dục và Đào tạo huyện, trước 05 ngày tổ chức Hội nghị CBVC-NLĐ của đơn vị
(nơi nhận đ/c Phạm Thị Minh Nguyệt).
5.2. Nếu tổ chức Hội nghị bằng hình thức trực tiếp thì sắp xếp, bố trí số
người tham gia đảm bảo quy định, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
5.3. Nếu tổ chức Hội nghị bằng hình thức trực tuyến, sử dụng hệ thống
Google Meet thì cung cấp mã cuộc họp cho Phòng GD&ĐT huyện biết để bố trí
cán bộ cùng tham dự.
1

HD được gửi nhóm ZaLo PC Covid-19 (Nhóm Hiệu trưởng)

2
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị Hiệu trưởng các trường học
trực thuộc phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở triển khai thực hiện.
Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc thì phản ánh về Phòng Giáo dục
và Đào tạo huyện để kịp thời phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
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- Trang Web PGDĐT;
- Lưu: VT, HC.
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