UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 195 /SGDĐT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2017

V/v mời dự Hội nghị giao ban
Kính gửi:

- Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức;
- UBND huyện Vị Thủy;
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở;
- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật;
- Trung tâm GDTX tỉnh, thị xã Ngã Bảy;
- Trường Dạy trẻ khuyết tật;
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thị xã;
- Các trường THPT, PTDTNT tỉnh; PTDTNT Him Lam;
- Công ty Cổ phần Sách & Thiết bị trường học.

Nhằm đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua (tháng 1,
2,và 3) đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Sở
GD&ĐT tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị giao ban giữa Sở GD&ĐT và các đơn vị
với thời gian, địa điểm và thành phần, cụ thể như sau:
- Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 3 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Vị Thủy.
- Thành phần tham dự: Trân trọng kính mời
+ Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức;
+ Thường trực UBND huyện Vị Thủy;
+ Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở;
+ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật;
+ Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, thị xã Ngã Bảy;
+ Hiệu trưởng Trường Dạy trẻ khuyết tật;
+ Hiệu trưởng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;
+ Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
+ Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thị xã;
+ Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT tỉnh; PTDTNT Him Lam;
+ Giám đốc Công ty Cổ phần Sách & Thiết bị trường học.
Do tính chất quan trọng của hội nghị, rất mong các đồng chí sắp xếp công
việc đến dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, P4.
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