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 Hà Tĩnh, ngày       tháng   năm 2021 

 
 

 

GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021, 

triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 
 

 
 

Thực hiện Văn bản số 3560/BGDĐT-VP ngày 20/8/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020-

2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội 

nghị tại điểm cầu của tỉnh.  

1. Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 8h00, ngày 28/8/2021 (Thứ bảy).  

2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, 

số 52, đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh. 

  3. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:  

  - Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Giám đốc (Chủ trì), các Phó Giám đốc; Chủ tịch 

Công đoàn ngành giáo dục Hà Tĩnh; Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở (giao 

Sở tin mời); 

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

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Giáo dục 

và Thời đại cử Phóng viên dự và đưa tin.         

4. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Chuẩn bị tham luận và các nội dung liên quan; liên hệ Bộ Giáo dục và Đào 

tạo lấy tài liệu, gửi các thành phần dự họp. 

- Chuẩn bị Hội trường, các điều kiện kỹ thuật, đảm bảo cho Hội nghị và công 

tác phòng, chống dịch tại địa điểm tổ chức hội nghị.  

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

pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

Giấy mời này thay thế Giấy mời số 431/GM-UBND ngày 25/8/2021 của 

UBND tỉnh./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                                       
- Các thành phần mời dự Hội nghị; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- PCT UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; 

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB - TH; 

 - Lưu: VT, VX.    
             
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Trần Tuấn Nghĩa 
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