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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phú Vang, ngày 19 tháng 06 năm 2020 
 

 

Kính gửi:  

- UBND huyện Phú Vang. 

- Phụ huynh trường THCS Phú Thượng. 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận được góp ý về hoạt động trang website trường 

THCS Phú Thượng với nội dung: 

Tôi là phụ huynh học sinh của Trường THCS Phú Thượng, Huyện Phú Vang. 

Đề nghị Trường nên cập nhật mọi thông tin về thời khóa biểu, các kế hoạch Đoàn 

đội trên Web của trường thường xuyên theo tuần kỳ hay theo tháng để chúng tôi 

tiện quản lý con em mình. 

Vấn đề này, Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau: 

Căn cứ Công văn số 365/PGD&ĐT-CNTT  ngày 15/8/2014 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo về việc thực hiện sử dụng website của các trường năm học 2014-2015 và 

các năm tiếp theo; công văn số 103/PGD&ĐT-CNTT ngày 24/02/2015 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo về việc nhắc nhỡ việc cung cấp thông tin lên website của các 

trường. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Ban giám hiệu trường THCS Phú 

Thương, qua kiểm tra nhận thấy phản ánh của phụ huynh học sinh là đúng.  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường bổ 

sung đầy đủ các nội dung theo lời đề nghị trên, tiếp tục tiếp thu ý kiến của quý vị 

phụ huynh để điều chỉnh và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 

Thay mặt Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xin cảm ơn góp ý của phụ 

huynh.  

Trân trọng./. 

 

        

 

   Nơi nhận 

- Như trên 

- Lưu VT 
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