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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 12 tháng 01 năm 2022

83 /GM-SGDĐT

GIẤY MỜI
Dự Khai mạc và Bế mạc Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh
học sinh trung học năm học 2021-2022
Thực hiện Kế hoạch số 2899/KH-SGDĐT ngày 06/12/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về t ch c u c thi hoa h c
thu t c p tỉnh h c
sinh trung h c n h c 2021-2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trân tr ng ính

ời:

- Các cơ quan đơn vị có dự án tham gia dự thi;
- Ban hỉ đạo t ch c u c thi (theo Quyết định số 01/QĐ-SGDĐT ngày
04/01/2022 của Sở GDĐT);
- H i đồng Giá
hảo u c thi (theo Quyết định số 56/QĐ-SGDĐT ngày
10/01/2022 của Sở GDĐT);
- Đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai; Báo Gia Lai.
Dự bu i Khai ạc và Bế ạc u c thi Khoa h c ỹ thu t c p tỉnh h c
sinh trung h c n h c 2021-2022 với thời gian hình th c và địa điể như sau:
1. Thời gian
- Khai
- Bế

ạc: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17/01/2022 (th 2);
ạc: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 20/01/2022 (th 5).

2. Hình thức: Trực tuyến qua Google meet.
Sở GDĐT sẽ gửi đường lin dự Khai ạc Bế ạc qua nhó zalo của H i
đồng Giá
hảo và trên nhó zalo của các cơ quan đơn vị trước thời gian diễn
ra Khai ạc và Bế ạc u c thi.
3. Địa điểm, thành phần Khai mạc và Bế mạc:
a) Điể

cầu chính: Tại H i trường B, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai

gồ :
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Ban hỉ đạo t ch c u c thi;
- Lãnh đạo và Thư ý H i đồng Giá

hảo u c thi;

- Đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai; Báo Gia Lai;
b) Điể cầu tại các cơ quan đơn vị có dự án tha gia dự thi (32 cơ quan
đơn vị): Lãnh đạo cơ quan đơn vị (Ban Giá hiệu các trường; Trưởng, Phó
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phòng GDĐT) Đoàn tha gia dự thi đại diện các t chuyên ôn (giao Thủ
trưởng cơ quan đơn vị triệu t p nhưng phải đả bảo công tác phòng, chống
dịch ovid-19 tại địa phương).
c) Điể cầu tại các trường Đại h c ao đẳng t ch c cá nhân được ời
tha gia H i đồng Giá
hảo: Đại diện lãnh đạo nhà trường; T trưởng t phó
ủy viên H i đồng Giá
hảo.
Lưu ý: Hình th c trao giải và đối tượng được trao giải tại
GDĐT sẽ thông báo sau.
Sở GDĐT trân tr ng ính
Nơi nhận:
- Như thành phần ời;
- V n phòng Sở GDĐT;
- Đ ng Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT GDTrHCTTX.

ời và hân hạnh đón tiếp./.
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