UBND HUYỆN PHONG THỔ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 89 /GM-PGD&ĐT

Phong Thổ, ngày 25 tháng 01 năm 2021

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2020 - 2021
Căn cứ Quyết định số 4063/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND
huyện Phong Thổ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học
2020-2021, để đánh giá công tác giáo dục trong học kỳ I và triển khai nhiệm vụ
học kỳ II năm học 2020-2021, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ
kết:
1. Thành phần
- Lãnh đạo, công chức, viên chức, viên chức biệt phái, viên chức tăng
cường tại phòng Giáo dục và đào tạo.
- Hiệu trưởng các trường trực thuộc.
Đại biểu mời dự: Đồng chí Mai Thị Hồng Sim - Ủy viên Ban thường vụ
Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện.
2. Nội dung
Đánh giá công tác giáo dục trong học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ
II năm học 2020-2021.
Một số nội dung khác.
3. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Vào lúc 13h30 phút, ngày 01/02/2021.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 phòng Giáo dục và Đào tạo.
Lưu ý: Hiệu trưởng các trường chuẩn bị phần thảo luận, tập trung các vấn
đề khó khăn, vướng mắc; duy trì sĩ số học sinh chuyên cần; nâng cao chất lượng
giáo dục; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia...; đề xuất giải pháp thực hiện
nhiệm vụ cuối năm học.
Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự Hội nghị đúng thành phần, thời
gian và địa điểm trên./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như thành phần;
- Lưu: VT.

Khổng Văn Thiện

