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Số: 1740 /GM-SGDĐT

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự Lễ Tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du
và tác phẩm Truyện Kiều” nhân Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200
năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820)
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh tổ chức Tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu về
Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều” nhân Kỷ niệm 255 năm
Ngày sinh, Tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820).
1. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:
- Đại biểu cấp tỉnh:
+ Đại diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh các hoạt động Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh
và Tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân Văn hóa Thế giới - Đại thi hào
Nguyễn Du;
+ Đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du
lịch, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, Quỹ bảo tồn và phát
huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều.
- Sở Giáo dục và Đào tạo:
+ Ban Giám đốc, Thường trực CĐGD Hà Tĩnh; Trưởng các phòng và tương
đương thuộc Sở;
+ Ban tổ chức (theo Quyết định số 504/QĐ-SGDĐT ngày 28/7/2020 của Sở
GDĐT), Ban Giám khảo Cuộc thi.
- Các đơn vị cơ sở:
+ Đại diện lãnh đạo các phòng GDĐT, các trường: THPT, trung cấp, cao
đẳng, đại học; các trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện.
+ Đại diện các tập thể, cá nhân đạt giải;
- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh, Báo
Giáo dục và Thời đại tham dự và đưa tin.
2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h30, ngày 24/9/2020 (Thứ 5).
3. Địa điểm: Trung tâm văn hóa - Truyền thông thành phố Hà Tĩnh, số 03
đường Đặng Dung, thành phố Hà Tĩnh.
Lưu ý:
- Đề nghị các phòng GDĐT, trường THPT, trung tâm GDNN&GDTX,
trường trung cấp, cao đẳng, đại học tin mời giáo viên, học sinh, sinh viên của đơn

vị mình đạt giải và bố trí phương tiện đi lại (danh sách các tập thể và cá nhân đạt
giải đăng trên cổng Thông tin điện tử và TDOffice của Sở);
- Trang phục đối với đại diện các tập thể, cá nhân lên nhận giải: Giáo viên
nữ mặc áo dài truyền thống, nam mặc áo sơ mi trắng, quần tối màu; học sinh, sinh
viên mặc đồng phục theo quy định của nhà trường;
- Đại biểu của Ngành có mặt tại hội trường vào lúc 14 giờ 00 phút./.
Nơi nhận:
- Như thành phần tham dự;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, VP.
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