
UBND TỈNH GIA LAI 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:          /SGDĐT-GDMNTH 

V/v đăng ký tham dự và viết bài cho             
Hội thảo khoa học quốc tế  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Gia Lai, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi: - Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 
 - Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. 

 

Căn cứ Thông báo số 81/TB-CĐSPTW-KHQT ngày 22 tháng 02 năm 

2022 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, 

Thông báo số 1  về việc mời đăng ký tham dự và viết bài cho Hội thảo khoa học 

quốc tế “Mạng lưới liên kết giữa trường sư phạm với trường mầm non để tổ 

chức thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm 

non - Bài học kinh nghiệm của Việt Nam và Thế giới” (sau đây gọi là Hội thảo). 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị phòng GDĐT các huyện, thị 

xã, thành phố và Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai triển khai Thông báo số 1 

đến quý nhà giáo, thầy/cô, nhà quản lý, các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực mầm 

non (kèm theo toàn văn Thông báo số 1); khuyến khích quý nhà giáo, thầy/cô, 

nhà quản lý giáo dục tìm hiểu, nghiên cứu, tham gia viết bài Kỷ yếu Hội thảo 

và tham dự Hội thảo trên tinh thần liên kết, xây dựng và phát triển giáo dục 

mầm non. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ về Phòng Giáo dục Mầm non và 

Giáo dục Tiểu học, Sở GDĐT (SĐT: 0269.3826.876)./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 
- Giám đốc, các phó Giám đốc (để b/c); 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, GDMNTH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Khoa Nghi 
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