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UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC THỌ
Số: 2796 /GM-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đức Thọ, ngày 19 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 huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019,
triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.
1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ, ngày 22/8/2019.
2. Địa điểm: Hội trường gác 2 – UBND huyện Đức Thọ.
3. Thành phần, kính mời:
* Đại biểu cấp tỉnh:
- Đồng chí Nguyễn Thị Gái - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT
Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đức Thọ.
- Đại diện Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban của Sở Giáo dục và Đào tạo.
* Đại biểu cấp huyện:
- Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Đại diện lãnh đạo: các cơ quan, ban tham mưu Huyện ủy, đoàn thể huyện;
- Trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Phó Cơ quan: Tổ chức – Nội vụ, Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện;
- Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học huyện;
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục
thường xuyên huyện.
- Phóng viên Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện (đưa tin).
* Đại biểu các xã, thị trấn: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
* Đại biểu các trường học:
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường: Mầm non, Tiểu học, THCS,
THPT trên địa bàn huyện;
- Giám đốc các trung tâm ngoại ngữ: Lasting, Galaxy trên địa bàn huyện;
- Các tập thể, cá nhân được tỉnh, huyện tặng giấy khen trở lên (giao Phòng
Giáo dục và Đào tạo tin mời).

4. Phân công nhiệm vụ:
- Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền, Phòng Giáo dục&Đào tạo gửi tài liệu
phục vụ Hội nghị qua phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc
(https://hscvdt.hatinh.gov.vn) và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử
(http://ductho.hatinh.gov.vn; http://ductho.edu.vn) để các đại biểu, đơn vị khai
thác, nghiên cứu.
- Các đại biểu Trường học có mặt vào lúc 13 giờ 45 phút để ổn định tổ chức.
- Trang phục đại biểu nhận thưởng: Nam: áo sơ mi màu trắng, quần sẫm
màu; Nữ: áo dài truyền thống.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm bảo tổ
chức Hội nghị.
Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thời gian./.
Nơi nhận:

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như thành phần mời;
- Đ/c Đức - PCT UBND huyện (Mời chủ trì);
- Phòng GD&ĐT huyện;
- Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện;
- Đ/c Trường, Vân – VP (bố trí);
- Lưu VT, VP.

Nguyễn Tiến Thắng
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