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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn công tác của Hội Liên lạc  

với người Việt Nam ở nước ngoài 
 

Sau khi xem xét đề nghị của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước 

ngoài về việc thực hiện dự án hệ thống nền sưởi truyền thống Hàn Quốc, UBND 

tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Hội Liên lạc với người Việt 

Nam ở nước ngoài như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và 

Công nghệ, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Ngoại vụ, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;  

- Đoàn công tác của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài do 

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Lân Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học 

Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Tổng Thư ký Hội Liên lạc với người 

Việt Nam ở nước ngoài làm Trưởng đoàn.  

2. Thời gian, địa điểm 

- Từ 10h đến 11h30, ngày 07/10/2020 (thứ Tư) Đoàn công tác đi thăm, 

tìm hiểu thực tế một trường mẫu giáo trên địa bàn tỉnh (cụ thể do Sở Giáo dục 

và Đào tạo đề xuất).  

- Từ 14 giờ 00, ngày 07/10/2020 (thứ Tư), Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và 

làm việc với Đoàn công tác tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.  

3. Nội dung: trao đổi về các điều kiện thực hiện dự án hệ thống nền sưởi 

truyền thống Hàn Quốc trang bị cho trẻ em tại các trường mầm non nơi mùa 

đông có khí hậu lạnh trên địa bàn tỉnh.  

4. Phân công chuẩn bị 

- Sở Giáo dục và Đào tạo là đầu mối liên lạc với Đoàn công tác; chủ trì, 

phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn một trường mầm non tại vùng 

khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, có khả năng thiết kế lò sưởi mẫu; bố trí đón và 

đưa Đoàn công tác đến thực tế tại trường mầm non đã lựa chọn; phối hợp với 

UBND huyện có trường được chọn chỉ đạo trường mầm non chuẩn bị các điều 

kiện làm việc với Đoàn công tác bảo đảm chu đáo, hiệu quả; chuẩn bị các nội 

dung cho lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn; kết thúc làm việc thực hiện 

chế độ báo cáo theo quy định. 
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- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị công tác lễ tân, hậu cần và các điều kiện 

cần thiết khác để lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn.  

UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí dự làm việc./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở  

  nước ngoài; 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (Cử PV đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, TH-NC, HCQT, THCB;  

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 
                        

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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