ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KỲ ANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 208 /GM-UBND

Kỳ Anh, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Hội nghị Tổng kết năm học 2018 - 2019;
triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020
Thực hiện Chương trình công tác Tháng 8/2019, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh tổ
chức Hội nghị Tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.
Thành phần, trân trọng kính mời:
* Ở Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Đại diện: Ban Giám đốc, Công đoàn ngành Giáo dục, Lãnh đạo Văn phòng và
các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo;
* Ở huyện:
- Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện;
- Đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách;
- Đại diện Lãnh đạo Các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn
phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Ủy ban MTTQ, Liên đoàn
Lao động, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;
- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông
tin, Y tế, Lao động - TB&XH, Thanh tra, Văn phòng HĐND - UBND; Giám đốc Bảo
hiểm - Xã hội huyện;
- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo; Hội Khuyến học - Cựu
Giáo chức huyện;
- Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông dự và đưa tin.
* Ở xã: Đại diện Lãnh đạo UBND các xã.
* Ở trường học:
- Hiệu trưởng các trường THPT đóng trên địa bàn huyện;
- Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn các trường: Mầm non, Tiểu học, THCS,
TH&THCS trong toàn huyện.
Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 7h30’ ngày 21/8/2019 (Sáng thứ Tư).
Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa UBND xã Kỳ Đồng.
- Giao phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chuẩn bị chu đáo nội dụng, chương
trình; phối hợp với UBND xã Kỳ Đồng chuẩn bị hội trường, ma két và các điều kiện
đảm bảo phục vụ hội nghị;
- Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu trên trang web của phòng Giáo dục và
Đào tạo Kỳ Anh, UBND huyện không gửi tài liệu tại hội nghị.
Kính mời các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thời gian./.
Nơi nhận:
TL. CHỦ TỊCH
- Như thành phần;
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện;
- Trang Web của Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.
- Gửi VB điện tử./.

Võ Xuân Bằng
Lưu ý:
- Trang phục đại biểu ngành giáo dục: + Nam quần màu tối, áo sơ mi trắng (Đại biểu nhận thưởng thắt cà vạt);
+ Nữ áo dài truyền thống;
- Đại biểu ngành Giáo dục & Đào tạo có mặt 07 giờ 15 phút để ổn định tổ chức.

