UBND HUYỆN THANH BÌNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: .124. /PGDĐT-THCS

Thanh Bình, ngày 24 tháng 7 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chỉnh sửa, cập nhật và đăng tin tức
lên Website của các THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường THCS.
Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 17/KHLT-SGDĐT-VIETTEL, ngày 16 tháng
3 năm 2018, của Sở Giáo dục và Đào Tạo và Viettel Đồng Tháp về việc triển
khai cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
Căn cứ Công văn số 321/UBND-HC ngày 29/5/2018 của UBND huyện
Thanh Bình về việc thống nhất kinh phí triển khai ứng dụng cổng thông tin điện
tử Portal (WebSite)
Hiện tại nay Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viettel Thanh Bình
đã cung cấp, tập huấn chuyển giao WebSite cho 12 trường THCS trực thuộc.
Qua kiểm tra thực tế WebSite các trường THCS chưa quan tâm thực thực hiện.
Nay Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS thực
hiện các nội dung sau:
1. Ban hành quyết định thành lập ban quản trị, quyết định thành lập ban
biên tập, quy chế hoạt động Website.
2. Cập nhật, chỉnh sửa các thông tin có liên quan đến đơn vị như: giới thiệu
về nhà trường, cơ cấu tổ chức, thời khóa biểu, cơ cấu các khối lớp học, danh
sách học sinh…
3. Chịu trách nhiệm thông tin hiện có trên Website và thường xuyên đăng
các tin tức hoạt động của đơn vị như: hoạt động ngoại khóa, giao lưu, thao
giảng, hội giảng, khai giảng và bế giảng năm học…
Nhận được Công văn này Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng
các trường THCS nghiêm túc triển khai thục hiện, trong quá trình thực hiện nếu
gặp khó khăn liên hệ đ/c Phạm Công Luân để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, (Luân 63b).
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