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Số:196 /SGDĐT-KT&KĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Khánh Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2019

V/v Triệu tập Hội nghị tập huấn
làm hồ sơ và sử dụng phần mềm
tuyển sinh 10 năm học 2019-2020

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường trung học phổ thông.
Để đảm bảo cho công tác làm hồ sơ và nhập dữ liệu tuyển sinh vào lớp 10 năm học
2019-2020 đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của các học sinh tham gia dự tuyển, Sở
GD&ĐTtổ chức tập huấn công tác làm hồ sơ và sử dụng phần mềm quản lý tuyển sinh 10
năm học 2019-2020tại Trung tâm GDTX tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: số 3 Trần Hưng Đạo thành phố Nha Trang,theo lịch sau:
1. Thời gian tập huấn:01 ngày, bắt đầu lúc 08h00, ngày 17/4/2019.Đề nghị các đơn
vị có mặt lúc 07h45 để ổn định tổ chức.
2. Nội dung tập huấn: Hướng dẫn công tác làm hồ sơ đăng ký dự thi cho học sinh và
sử dụng phần mềm quản lýtuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.
3.Thành phần tham dự
3.1. Cơ quan Sở: Phòng Khảo thí-Kiểm định chất lượng giáo dục và CNTT.
3.2.Các phòng giáo dục và đào tạo: Mỗi đơn vị gồm một cán bộ phụ trách công
tác thi.
3.3. Các trường THCS, trường THPT có học sinh lớp 9:Mỗi đơn vị một cán bộ
hoặc giáo viên phụ trách hướng dẫn hồ sơ đăng ký dự tuyển và sử dụng phần
mềm quản lý tuyển sinh 10.
3.4. Các trường THPT công lập: Mỗiđơn vị gồm mộtcán bộ hoặc giáo viên phụ
trách và sử dụng phần mềm quản lý tuyển sinh 10.
4. Chuẩn bị của các đơn vị: Mỗi đơn vị in và mang theo 3 mẫu Phiếu đăng ký dự thi
(Kiêm thẻ dự thi) và sổ ghi chép cá nhân.
Nhận được công văn này, Sở yêu cầu các đơn vị cử người tập huấn đúng thành phần
vào ngày giờ nêu trên./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu: VT, KT&KĐ.
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