UBND HUYỆN KHOÁI CHÂU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 308/PGD&ĐT
V/v tập luyện, biểu diễn văn nghệ
chào mừng Hội nghị Tổng kết năm
học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ
năm học 2019-2020

Khoái Châu, ngày 05 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.
Để chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị Tổng kết năm học
2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020, Phòng GD&ĐT yêu cầu một
số đơn vị nhà trường và giáo viên chuẩn bị các tiết mục văn nghệ tham gia chương
trình, cụ thể như sau:
1. Thành phần tham gia:
1.1. Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc các xã: Dân Tiến,
Bình Kiều, Hàm Tử, Ông Đình:
- Chịu trách nhiệm dàn dựng, tập luyện, bồi dưỡng và đưa đón cán bộ, giáo
viên, nhân viên, học sinh tham gia các tiết mục văn nghệ chào mừng phục vụ Hội
nghị tổng kết năm học 2018-2019 (gồm buổi tổng duyệt và Hội nghị chính thức).
1.2. Đối với các đồng chí giáo viên:
- Đồng chí Ngô Quốc Soái (Trường TH Đông Kết), Nguyễn Hà Nam
(Trường TH Tân Châu), Đàm Thị Tuyền (Trường THCS Bình Kiều), Đỗ Thị Phương
(Trường THCS An Vĩ) thực hiện các nhiệm vụ do Ban tổ chức phân công.
2. Thời gian, địa điểm:
- Tập luyện: Các đơn vị chủ động tổ chức tập luyện các tiết mục văn nghệ
phục vụ Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, hoàn thành trước ngày 08/8/2019.
- Tổng duyệt:
+ Thời gian: Từ 7h30’ đến 11h00’, thứ Sáu, ngày 09/8/2019;
+ Địa điểm: Nhà văn hóa huyện Khoái Châu.
- Biểu diễn: Phòng GD&ĐT có lịch thông báo cụ thể sau.
Đề nghị các nhà trường khẩn trương tổ chức luyện tập các tiết mục đã được
phân công. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ về
Phòng GD&ĐT - Bộ phận Chính trị Tư tưởng (Đ/c Nguyễn Văn Dũng, ĐT:
0966.15.10.83) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

