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Sơn La, ngày 25 tháng 02 năm 2019

KHẨN
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi địa điểm tập huấn công tác tự đánh giá,
đánh giá ngoài đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Thực hiện kế hoạch số 33/ KH- SGDĐT ngày 15/2/2019 về tập huấn công
tác tự đánh giá, đánh giá ngoài đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.
Theo đó, Sở đã thông báo địa điểm tổ chức tập huấn tại Trường PTTH Chuyên.
Tuy nhiên, do số lượng CBQL và giáo viên các đơn vị đăng ký tham gia tập
huấn vượt quá sức chứa của Hội trường Trường THPT Chuyên; để đảm bảo các
điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng với số lượng đại biểu tham dự, Sở Giáo dục và
Đào tạo thông báo thay đổi chuyển địa điểm tập huấn đến Trường Cao Đẳng Sơn
La, Tổ 2, phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Yêu cầu các đại biểu về dự tập huấn cần mang theo tài liệu tập huấn gồm
(Thông tư 17,18,19; hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài số 5932/BGDĐTQLCL; số 5942/BGDĐT-QLCL) của từng cấp học.
Đề nghị các đơn vị triển khai nội dung thông báo và chấp hành nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chuyên môn của Sở;
- Các phòng GD huyện/TP
- Lưu: VT, VP, Hà.12b.
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