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GIẤY MỜI HỌP 

 

 Căn cứ Văn bản số 1733/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 29/4/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm thực 

hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đền án “Tăng 

cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và 

nhi đồng giai đoạn 2015-2020” (Văn bản sao kèm theo).  

Chủ tịch UBND tỉnh bố trí Chương trình dự họp ở điểm cầu của tỉnh như sau: 

1. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 8h00, ngày 11/5/2021 (Thứ 3). 

2. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3. Thành phần mời dự họp: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ trì tại điểm cầu 

của tỉnh); 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Uỷ ban MTTQ tỉnh, Văn hóa Thể 

Thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài 

chính, Công an tỉnh; Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Khuyến 

học tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Trường Đại học Hùng Vương. 

- Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các thành phần dự hội nghị 

thuộc ngành giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào sao cho phù 

hợp (tại Văn bản số 1733/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 29/11/2021). 

4. Phân công chuẩn bị: 

4.1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: Chuẩn bị Báo cáo và in sao tài liệu họp gửi 

đến các thành phần mời dự họp tại hội nghị điểm cầu ở tỉnh. Bố trí phòng họp và chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết để phục vụ hội nghị. 

4.2. Đề nghị Viettel Phú Thọ: Chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo chất lượng 

đường truyền, phục vụ hội nghị theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp đầy đủ theo lịch trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời dự; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Phú Thọ (đưa tin); 

- Cổng GTĐT tỉnh Phú Thọ (đưa tin); 

- CVP, các PCVP; 

- CV: NCTH; HCTC, QT - TV; 

- TTCB-TH; 

- Lưu: VT, VX1 (60b). 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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