
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

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

Số:            /GM-SGDĐT Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

GIẤY MỜI 

Tham dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển 

khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 lĩnh vực giáo dục và đào tạo  

  

Căn cứ Công văn số 14/UBND-KGVX ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 

năm 2022 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo; 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trân trọng kính mời các đại biểu đến dự 

Hội nghị nêu trên, cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN MỜI 

1. Dự chỉ đạo Hội nghị 

- Đồng chí Lê Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Y Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

2. Về các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Văn hóa  – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài 

Chính; Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; Sở Lao động Thương binh 

và Xã hội; Ban Dân tộc tỉnh. 

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

- Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh. 

3. Về phía Ngành Giáo dục và Đào tạo  

- Tập thể Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục; 

- Trưởng các đơn vị hành chính thuộc Sở GDĐT; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm GDNN - GDTX các huyện. 
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4. Về phía các cơ quan Thông tấn báo chí: Phóng viên báo Kon Tum,  

Báo Giáo dục thời đại, Báo Nhân dân, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng 

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

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 13/01/2023 (Thứ Sáu). 

2. Địa điểm: Trường THPT Kon Tum, số 457 Trần Phú, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum . 

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

- Giao Trường THPT Kon Tum chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị: 

cơ sở vật chất, âm thanh, Tivi/máy chiếu, nước uống… 

 - Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo: chuẩn bị tài liệu Hội nghị, maket, 

chương trình tổ chức Hội nghị. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU HỘI NGHỊ: được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh, mục “Tài liệu họp”. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 

Nơi nhận:      
- Như thành phần mời; 

- Giám đốc, các P. Giám đốc Sở (để biết); 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 
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