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BẢN MỀM

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức tập huấn Cán bộ tham gia công tác coi thi THPT Quốc gia
và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019
Thực hiện theo Quy chế thi THPT Quốc gia và Tuyển sinh đại học, cao đẳng
năm 2019, Nhà trường thông báo triệu tập CB-GV-NV tham dự tập huấn công tác
coi thi như sau:
1. Thời gian, địa điểm:
CB-GV-NV sắp xếp tham dự 01 trong 02 buổi sau:
STT

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

08g00, ngày 14/6/2019

Phòng A-08.20

2

14g00, ngày 14/6/2019

Phòng A-08.20

2. Thành phần tham dự: Tất cả Cán bộ tham gia công tác coi thi THPT Quốc gia
năm 2019 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (theo danh sách đính kèm).
3. Nội dung tập huấn:
-

Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019;

-

Các nghiệp vụ trong công tác coi thi THPT Quốc gia năm 2019;

-

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019.

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo CB-GV-NV có tên trong danh sách
tham dự tập huấn đầy đủ. Trường hợp CB-GV-NV có giờ giảng hoặc công việc
đột xuất trùng cả 2 buổi không tham dự tập huấn, đơn vị lập danh sách gửi về
Văn phòng Trường trước ngày 12/6/2019 để có phương án tập huấn bổ sung.
Trân trọng./.
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