
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: 13  /GM-UBND Lạng Sơn,  ngày  08 tháng 01 năm 2019
 

GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai  

Chương trình giáo dục phổ thông mới 
 

Thực hiện Công văn số 50/BGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 01 năm 2019 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc mời dự Hội nghị triển khai chương trình 
giáo dục phổ thông mới; Công văn số 156/VPCP-QT ngày 07/01/2019 về việc tổ 
chức hội nghị trực tuyến; UBND tỉnh mời các đại biểu tham dự Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành 
kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND 
tỉnh; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các Phòng: Giáo dục Tiểu học, 
Giáo dục Trung học, Giáo dục thường xuyên - Giáo dục chuyên nghiệp, Khảo 
thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thanh tra, Kế hoạch Tài chính, Tổ chức 
cán bộ, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo;  

- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; 

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;  

- Hiệu trưởng các Trường: THPT chuyên Chu Văn An, THPT Việt Bắc, 
THPT Hoàng Văn Thụ; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên 1. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ, thứ Tư, ngày 09 tháng 01 năm 2019.   

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến Viễn thông Lạng Sơn (Số 12 
đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động tiếp nhận tài liệu, in đủ cho các 
thành phần dự Hội nghị; phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn, Văn phòng UBND 
tỉnh chuẩn bị phòng họp; chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh (nếu có). 
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b) Viễn thông Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh 
(Trung tâm Tin học - Công báo), Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các 
điều kiện kỹ thuật cần thiết cho phòng họp trực tuyến. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo LS (cử PV đưa tin); 
- Viễn thông Lạng Sơn; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, TH, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX, (LTT). 

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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