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GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện 

 Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 

08 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”(1). 

Thực hiện chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị trên, cụ thể như sau: 

 1. Chỉ đạo Hội nghị: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. 

          2. Thời gian và hình thức tổ chức 

          - Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 08h00 ngày 18/6/2021 (thứ Sáu).  

- Hình thức: Trực tuyến trên hệ thống Hội nghị trực tuyến do Văn phòng 

Chính phủ quản lý(2).  

 3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến (tầng 2), Hội trường Ngọc Linh, thành 

phố Kon Tum. 

4. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Liên 

đoàn Lao động tỉnh; các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ;  

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;  

- Đại diện lãnh đạo Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; 

- Phóng viên: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng 

thông tin điện tử tỉnh (dự và đưa tin). 

 5. Công tác chuẩn bị:  

 - Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị; phối hợp với các đơn vị có liên 

                                                 
(1) Văn bản số 2396/BGDĐT-GDTX ngày 10 tháng 6 năm 2021. 
(2) Điểm cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
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quan chuẩn bị tài liệu(3) chuyển Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước 08h00 

ngày 16 tháng 6 năm 2021. 

 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Dịch vụ Hành chính - Hội 

nghị) phối hợp VNPT Kon Tum chuẩn bị các điều kiện về đường truyền để tổ 

chức Hội nghị. 

 * Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị truy cập và sử dụng tài liệu phục vụ Hội 

nghị được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo 

(kontum.edu.vn).  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và kính mời các đồng chí 

tham dự Hội nghị theo thời gian, thành phần./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- VNPT Kon Tum; 

- Lưu VT, HCQT, TTDVHCHN, KGVX.THT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Cầu 

 

 

                                                 
(3) Báo cáo tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, báo cáo tổng kết các đề án thành 

phần; báo cáo tham luận của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh… 
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