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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /TB-PGD&ĐT                 Đắk Song, ngày      tháng 10  năm 2022 

 
THÔNG BÁO  

Triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022,  

triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 

 

  

Căn cứ Công văn số 2414/UBND-GD ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Đắk Song về thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển 

khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 và triệu tập thành phần tham dự với các 

thông tin cụ thể như sau: 

1. Chủ trì: 

- Kính mời Ông Nguyễn Ngọc Thân – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện; 

- Ông Mai Trần Anh – Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào 

tạo. 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h00’ ngày 13/10/2022 (thứ Năm). 

3. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị huyện. 

4. Thành phần:  

- Mời đại diện Lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - 

Hạ tầng; 

- Mời đại diện Lãnh đạo: Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế, Trung tâm 

Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện; 

- Mời: Phóng viên Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông để đưa 

tin; 

- Tập thể Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Hiệu trưởng các trường trực thuộc huyện; Mầm non tư thục Tuổi Ngọc; 

Mầm non tư thục Ánh Dương; 



- Các cá nhân được Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng 

khen (có mặt lúc 13h00’ để duyệt chương trình khen thưởng. Lưu ý: Nam mặc 

áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, quần âu; Nữ mặc áo dài truyền thống). 

Để Hội nghị diễn ra đảm bảo các nội dung theo quy định, đề nghị các đại 

biểu tham dự Hội nghị đúng thời gian, địa điểm và thành phần theo quy định./. 

 

  Nơi nhận: 
- Ông Nguyễn Ngọc Thân – P.CT UBND huyện; 

- Như thành phần; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

 

Mai Trần Anh 
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