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tháng 10 năm 2020

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020
Kính gửi: ...............................................................................
Căn cứ Giấy mời số 103/GM-UBND, ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh Lai
Châu về việc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020.
UBND huyện kính mời đồng chí dự Hội nghị với nội dung như sau:
1. Thành phần
- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT và các tổ chuyên môn;
- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trường học (giao Phòng GD&ĐT mời)
- Lãnh đạo các trường THPT huyện, PTDT Nội trú huyện, PTDT Nội trú
Ka Lăng, Trung tâm GDNN-GDTX huyện.
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: ½ ngày, khai mạc lúc 08h00’ ngày 31/10/2020 (Thứ Bảy).
- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến HĐND-UBND huyện (tầng 3).
3. Nội dung: Tổng kết năm học 2019 - 2020 và giai đoạn 2016 - 2020;
triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và những năm tiếp theo.
Ghi chú:
- Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị hội trường; phối hợp với
VNPT Lai Châu chuẩn bị kết nối phòng họp trực tuyến đảm bảo chất lượng tốt
nhất phục vụ Hội nghị.
- Đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tự chuẩn bị tài liệu; mang theo khẩu trang
và tuân thủ các biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19.
UBND huyện Mường Tè trân trọng kính mời đại biểu tới dự đông đủ./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Cổng TTĐT huyện;
- LĐ, CVVP;
- Lưu VT.
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