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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Tham dự lớp Bồi dưỡng Chính trị năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/BTGTU ngày 25/6/2020 và Văn bản số
2043-CV/BTGTU ngày 13/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và
Đào tạo phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lớp bồi dưỡng Chính trị năm
2020 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Ngành giáo dục, đào tạo.
Thành phần tham dự:
* Ở tỉnh: Trân trọng kính mời
- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Phòng Khoa giáo - Văn hóa, Phòng Tổng hợp, Trưởng các Phòng, Trung
tâm - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
(Kính đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có giấy mời riêng)
* Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban Giám đốc Sở, Thường trực Công đoàn Ngành;
- Lãnh đạo và Chuyên viên các phòng (tương đương) thuộc Sở.
* Các huyện, thị xã, thành phố
- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Huyện, Thành, Thị ủy.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố:
+ Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng;
+ Hiệu trưởng các trường THCS, trường có cấp cao nhất là THCS trên địa
bàn (đề nghị Phòng GDĐT tin mời).
- Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã.
* Các đơn vị trực thuộc Sở
- Trường THPT, Trường TH, THCS&THPT Đại học Hà Tĩnh, Trường THTHCS-THPT Ischool, Trường THCS-THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh: Hiệu trưởng,
các Phó hiệu trưởng, Bí thư đoàn trường và tất cả giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo
dục công dân.
- Trung tâm BDNVSP&GDTX tỉnh: Giám đốc, Phó Giám đốc.

* Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh (mời dự và
đưa tin).
Lưu ý: Sở GDĐT gửi Nội quy lớp Bồi dưỡng và sơ đồ vị trí chỗ ngồi kèm
theo, đề nghị các đơn vị thông báo cho CB, GV thực hiện nghiêm túc; Ban tổ
chức sẽ kiểm tra sĩ số trước, trong mỗi buổi học theo vị trí ngồi của học viên.
Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 7h30’ ngày 27/11/2020 (Thứ 6).
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh (Số 21, đường Phan Đình
Phùng, thành phố Hà Tĩnh).
(Giấy mời này thay thế Giấy mời số 1939/GM-SGDĐT ngày 14/10/2020)
Rất hân hạnh được đón tiếp quý vị đại biểu./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Website Ngành;
- Lưu: VT, GDTX&CN.
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