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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020,
Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021
Cấp Giáo dục Mầm non
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020,
triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp Giáo dục Mầm non, cụ thể như sau:
1. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:
- Sở GDĐT: Giám đốc, các Phó Giám đốc; đại diện Công đoàn Ngành; Trưởng các
phòng Sở và tương đương; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non;
- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách cấp học GDMN của
Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường mầm non (mỗi huyện, thị xã, thành phố cử 09 hiệu trưởng);
- Các tập thể, cá nhân tại Quyết định số 718/QĐ-SGDĐT ngày 30/9/2020 của Giám
đốc Sở GDĐT đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường
mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2015-2020”.
2. Thời gian: Một buổi, khai mạc vào hồi 7h30’ ngày 07/10/2020.
3. Địa điểm: Tại Hội trường C4, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Giáo
dục thường xuyên tỉnh, số 52 đường Lê Hồng Phong, thành phố Hà Tĩnh.
Lưu ý:
- Tài liệu hội nghị được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử: hatinh.edu.vn. Đề nghị
các đơn vị nghiên cứu trước và chuẩn bị ý kiến phát biểu.
- Các huyện, thị xã, thành phố có trường tư thục cần cử hiệu trưởng đại diện các
trường tư thục.
Kính đề nghị quý vị đại biểu tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần, thời gian
quy định./.
Nơi nhận:
- Như các thành phần mời dự;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Trung tâm BDNVSP và GDTX tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, GDMN.
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