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GIẤY MỜI  

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020 

  
 

 

Thực hiện Giấy mời số 398/GM-UBND ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh về 

dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020. UBND huyện Cao 

Lộc mời các thành phần tham dự họp, như sau: 

1. Thành phần  

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Hiệu trưởng các trường THPT: Cao Lộc, Đồng Đăng, Ba Sơn; 

- Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện; 

- Hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trung học sơ sở trên địa bàn các 

huyện (đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo huyện mời giúp); 

2. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 31/10/2020 (thứ Bảy). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp số 1và số 2 tầng 3 trụ sở HĐND và UBND huyện. 

4. Tổ chức thực hiện: 

4.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các 

điều kiện tổ chức Hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân huyện. Tiếp nhận tài 

liệu Hội nghị chuyển tài liệu, in, sao, phát cho các thành phần dự Hội nghị ở điểm 

cầu; chuẩn bị dự thảo nội dung phát biểu của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tại 

Hội nghị. 

4.2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện:  

 - Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, VNPT Lạng Sơn chuẩn bị các điều 

kiện về kỹ thuật bảo đảm cho cuộc họp và bố trí cán bộ kỹ thuật trực tại các phòng 

họp trực tuyến để phối hợp thực hiện. 

- Chuẩn bị nội dung liên quan khác. 
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 UBND huyện trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu đến dự 

họp đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

                                                                                      TL. CHỦ TỊCH  

                          CHÁNH VĂN PHÒNG 
Nơi nhận:                                                                       
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT  UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT.                           
                                                   

 
                                                                                        Hứa Anh Tuấn 
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