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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hải Phòng, ngày       tháng 4 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị tập huấn công tác đăng ký dự thi 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 

 

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện. 

 

Thực hiện Văn bản số 1342/UBND-VX ngày 02/3/2022 của UBND thành phố 

Hải Phòng phê duyệt Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông 

(THPT) năm học 2022 - 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn 

công tác đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023. 

Thời gian: ½ ngày, từ 14h00’ ngày 25/4/2022 (thứ Hai). 

Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến. 

 1. Điểm cầu Trung tâm: Phòng họp trực tuyến tầng 2, Khu A, Sở Giáo dục 

và Đào tạo (số 37 Minh Khai, quận Hồng Bàng). 

Trân trọng kính mời: 

 - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; 

 - Chánh Thanh tra Sở; 

 - Chánh Văn phòng Sở; 

 - Trưởng các phòng: Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Giáo dục 

Trung học, Giáo dục Thường xuyên - chuyên nghiệp và Đại học, Kế hoạch tài chính. 

 2. Điểm cầu cơ sở: gồm 14 điểm cầu tại phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) 

các quận, huyện và các điểm cầu tại các trường Trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng. 

2.1. Thành phần triệu tập tại điểm cầu phòng GDĐT quận, huyện: 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, chuyên viên phụ trách công tác tuyển sinh 

thuộc phòng GDĐT quận/huyện. 

2.2. Thành phần triệu tập tại điểm cầu trường THCS: 

Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh thuộc 

trường THCS.  

3. Chạy thử, kiểm tra các kết nối điểm cầu: từ 8h00’ ngày 25/4/2022 
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Đề nghị Trưởng phòng GDĐT quận, huyện thông báo tới Hiệu trưởng các 

trường THCS thuộc phạm vi quản lý, chuẩn bị các điều kiện về địa điểm, trang 

thiết bị kết nối tại các Cơ sở giáo dục để Hội nghị diễn ra thành công. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:      
- Như kính gửi; 

 - Lưu: VT, KTKĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lợi 
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