UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1451/GM-SGDĐT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 09 tháng 7 năm 2021

GIẤY MỜI
V/v tham dự Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến phương án cắt giảm, đơn giản hóa
các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục
Thực hiện Công văn số 229/KSTT-KGVX ngày 05/7/2021 của Cục Kiểm
soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập
đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến với Văn phòng Chính phủ như sau:
1. Thành phần: Kính mời:
- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở: Văn phòng; Tổ chức cán bộ; Giáo
dục thường xuyên-Giáo dục chuyên nghiệp; Giáo dục Trung học;
- Đại diện lãnh đạo: Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai; Trung tâm Giáo
dục thường xuyên tỉnh; Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học tỉnh Gia Lai; Trường Quốc
tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai;
- Đại diện lãnh đạo 06 cơ sở giáo dục: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
trên địa bàn thành phố Pleiku (do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku
triệu tập).
2. Thời gian: 14h00, thứ Ba, ngày 13/7/2021.
3. Địa điểm: Hội trường B, Sở Giáo dục và Đào tạo, số 56 Trần Hưng Đạo,
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
4. Chuẩn bị:
- Giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku triệu tập đại
biểu của 06 cơ sở giáo dục trực thuộc gồm: 02 lãnh đạo trường mầm non, 02 lãnh
đạo trường tiểu học, 02 lãnh đạo trường trung học cơ sở tham dự Hội nghị.
- Giao Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các phòng có
liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện cần thiết để phục vụ Hội
nghị.
Đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện các quy định về phòng, chống dịch
bệnh Covid-19.
Kính mời đại biểu đến dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Văn phòng UBND tỉnh (thay giấy mời);
- Lãnh đạo Sở;
- Cục Kiểm soát TTHC-VP Chính phủ (b/c);
- Các phòng CMNV Sở (t/h);
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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