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Hà Tĩnh, ngày   13  tháng  8  năm 2019 

           
 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 

triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 
 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019, 

triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. 

1. Thời gian: Một buổi, khai mạc vào hồi 14h00’ ngày 16/8/2019. 

2. Địa điểm:  Hội trường số 1 (Tầng 1), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

3. Thành phần 

3.1. Đại biểu cấp tỉnh, trân trọng kính mời: 

- Đại diện Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, 

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Đảng ủy khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Văn hóa Thể 

thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Khoa học và Công nghệ, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao 

động tỉnh, Tỉnh đoàn; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

Hội Cựu Giáo chức tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình 

Hà Tĩnh; Báo Hà Tĩnh; 

- Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Giáo dục và Thời đại, 

Báo Khuyến học và Dân trí. 

3.2. Đại biểu cấp huyện, kính mời:  

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

3.3. Đại biểu ngành Giáo dục, kính mời: 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; Thường trực CĐGD; Trưởng, phó các 

phòng, cán bộ, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đồng chí Giám đốc, 

Phó giám đốc, Chủ tịch CĐGD đã nghỉ hưu hiện ở trên địa bàn TP Hà Tĩnh. 

- Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn các Trường 

THPT trên địa bàn. (Hiệu trưởng cử Phó Hiệu trưởng và tin mời, bố trí cho Đ/c 

Hiệu trưởng nghỉ hưu trong năm học 2018-2019 (nếu có) về tham dự hội nghị). 

- Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố, thị 

xã. Các đồng chí Trưởng phòng GDĐT nghỉ hưu trong năm học 2018-2019 

(phòng GDĐT tin mời và tạo điều kiện đưa, đón về tham dự hội nghị); 



- Giám đốc các Trung tâm: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục 

thường xuyên tỉnh; Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên cấp huyện. 

- Hiệu trưởng và Trưởng khoa phụ trách Giáo dục thường xuyên các 

trường: Đại học Hà Tĩnh, Cao Đẳng Y tế, Cao đẳng Nguyễn Du, Cao đẳng Kỷ 

thuật Việt - Đức, Cao đẳng Công nghệ, Trung cấp Nghề Hà Tĩnh, Trung cấp Kỷ 

nghệ Hà Tĩnh. 

- Các Ủy viên Ban chấp hành CĐGD tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

- Các cá nhân, tập thể được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng 

khen (giao Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo tin mời). 

4. Phân công nhiệm vụ 

Sở Giáo dục và Đào tạo (1) sao gửi giấy mời đến các thành phần đại biểu 

của ngành mời tham dự hội nghị; (2) chuẩn bị tài liệu hội nghị, phối hợp với 

Trung tâm TT-CB-TH để đăng tải trên trang http://dhtn.hatinh.gov.vn trước 

10h00’ ngày 15/8/2019; (3) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh chuẩn bị Hội trường, ma két, hoa tươi, nước uống và các 

điều kiện liên quan khác để tổ chức Hội nghị. 

Đề nghị đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy 

định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như các thành phần mời dự; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT TT UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh; 

- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm TT-CB-TH;                                                                         

-  Lưu: VT, VX.    
             

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Trần Tuấn Nghĩa 
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