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GIẤY MỜI 

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

               

Thực hiện Công văn số 4459/BGDĐT-VP ngày 26 tháng 10 năm 2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành 

Giáo dục năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các thành phần 

dự Hội nghị như sau: 

1. Thành phần dự Hội nghị 

a) Tại điểm cầu phòng họp trực tuyến tầng 4 trụ sở UBND tỉnh  

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ trì. 

- Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, 

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.  

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo 

dục tỉnh, lãnh đạo các phòng/ban thuộc Sở. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, 

Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  

- Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh. 

- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, Thủ trưởng các đơn 

vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (Sở Giáo 

dục và Đào tạo mời).  

- Đại diện cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn: Báo Nhân dân, 

Thông tấn xã Việt Nam, Báo Tiền Phong, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh. 

b) Tại điểm cầu phòng họp trực tuyến trụ sở UBND các huyện/thành phố 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện/thành phố: Chủ trì. 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy/Thành ủy; Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện/thành phố.  

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn các huyện/thành phố; Giám đốc các Trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. 

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

huyện/thành phố. 
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2. Nội dung và hình thức tổ chức 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương về tổng kết năm học 2019 - 2020 và giai đoạn 

2016 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và những năm tiếp theo. 

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 

2020 (thứ Bảy). 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Sở Giáo dục và Đào tạo  

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức 

Hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp nhận tài liệu Hội nghị từ Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, in, sao, phát cho các thành phần dự Hội nghị ở điểm cầu 

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

nhân dân tỉnh tại Hội nghị. 

- Mời các thành phần dự Hội nghị theo phân công. 

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học 

- Công báo (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh), Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị 

các điều kiện về kỹ thuật cho Hội nghị tại các điểm cầu. 

c) Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, 

các cơ quan liên quan chuẩn bị phòng họp tại điểm của của tỉnh. 

d) Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố 

- Chỉ đạo cơ quan liên quan chuẩn bị phòng họp tại điểm cầu của huyện/thành 

phố; mời các thành phần dự Hội nghị tại điểm cầu của huyện/thành phố. 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận tài liệu Hội nghị từ Sở 

Giáo dục và Đào tạo, in, sao, phát cho các thành phần dự Hội nghị ở điểm cầu 

huyện/thành phố.  

đ) Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng 

UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật cho Hội 

nghị trực tuyến. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các thành phần dự Hội nghị./. 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời Hội nghị; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Viễn thông Lạng Sơn;  

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, HC-QT, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (LTT).  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hà 
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