
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
 

Số:           /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP. Hà Tĩnh, ngày      tháng 9 năm 2020 

GIẤY MỜI 

Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 
 

Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, 

triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. 

1. Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 14h15’ ngày 16/9/2020 (thứ tư). 

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa-Truyền thông thành phố. 

Địa chỉ: Số 03, đường Đặng Dung, thành phố Hà Tĩnh. 

3. Thành phần tham dự, kính mời: 

- Ở Tỉnh: 

+ Các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn 

và Thanh tra của Sở Giáo dục-Đào tạo; 

+ Đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh; 

+ Đại diện Ban giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

- Ở Thành phố: 

+ Các đồng chí Thường trực Thành uỷ, Thường trực HĐND thành phố; 

+ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

+ Trưởng các Ban đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng 

Thành ủy; 

+ Chủ tịch Ủy ban MTTQ và Trưởng các đoàn thể: Liên đoàn lao động, Hội 

Liên hiệp phụ nữ, Thành đoàn Hà Tĩnh; 

+ Đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND-UBND và các phòng: Nội vụ, Tài 

chính-Kế hoạch, Văn hóa-Thông tin, Quản lý Đô thị, Y tế, Lao động TB&XH, Tài 

nguyên & Môi trường, Thanh tra thành phố; 

+ Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an thành phố, BCH Quân sự thành phố, 

Trung tâm Y tế thành phố;  

+ Đại diện Thường trực: Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức thành phố; 

+ Lãnh đạo, cán bộ, công chức phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố. 

- Ở phường, xã và các trường học trên địa bàn: 

+ Chủ tịch UBND các xã, phường; 

+ Ban giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học 

phổ thông, trường Phổ thông liên cấp TH, THCS, THPT; Tổng phụ trách Đội các 

trường Tiểu học, Trung học cơ sở; Giáo viên cốt cán cấp tỉnh các trường MN, TH, 

THCS; 



+ Cán bộ, giáo viên được khen thưởng do có thành tích trong năm học 2019-

2020 từ cấp tỉnh trở lên (Giao Phòng GD-ĐT tin mời các thành phân liên quan các 

trường học trên địa bàn thành phố). 

* Phóng viên: Báo Hà Tĩnh, Báo Giáo dục Thời đại, Trung tâm Văn hóa 

Truyền thông thành phố đến theo dõi và đưa tin. 

Phân công nhiệm vụ: 

+ Phòng giáo dục-Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên 

quan chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện đảm bảo để tổ chức Hội nghị đạt 

kết quả tốt; 

+ Tài liệu phục vụ Hội nghị được đăng tải qua hệ thống gửi nhận văn bản 

điện tử. Đề nghị các đại biểu khai thác, nghiên cứu, góp ý gửi về UBND thành phố 

(qua Phòng GD-ĐT) trước ngày 11/9/2020 và tham gia phát biểu tại Hội nghị. 

+ Trang phục của Đại biểu tham dự hội nghị ở các trường học: Nam mặc áo 

trắng quần tối màu, Nữ áo dài truyền thống. 

Kính đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian và địa 

điểm quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT,VP. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Trọng Dũng 
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