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

1256 /GM-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Gia Lai, ngày 17 tháng 6 năm 2021

GIẤY MỜI
V/v tham dự Hội nghị trao đổi, thống nhất triển khai thực hiện chỉ đạo
của UBND tỉnh tại Công văn số 2286/VP-KGVX ngày 03/6/2021
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
2286/VP-KGVX ngày 03/6/2021 về việc phối hợp với các sở, địa phương làm rõ
những nội dung còn vướng mắc, hoàn thiện các kế hoạch trình UBND tỉnh phê
duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị để triển khai nhiệm vụ của UBND
tỉnh giao.
1. Thành phần: Kính mời:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố;
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Tới dự buổi làm việc để tháo gỡ vướng mắc, thảo luận, thống nhất nội dung
kinh phí thực hiện, trong đó: tổng kinh phí, nguồn vốn và phân kỳ, phân cấp thực
hiện đảm bảo đúng pháp luật và các quy định hiện hành, đối với các kế hoạch sau:
- Kế hoạch thực hiện Đề án cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục phổ
thông giai đoạn 2021-2025;
- Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học giai đoạn 2021-2025;
- Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025;
- Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021 – 2025.
2. Thời gian: 08h00, thứ Ba, ngày 22/6/2021.
3. Địa điểm: Hội trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo, số 56 Trần Hưng Đạo,
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
4. Chuẩn bị: Giao phòng Kế hoạch Tài chính 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.
Lưu ý: Tài liệu Hội nghị được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở
Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: http://gialai.edu.vn/, các đại biểu tự tải tài liệu để
nghiên cứu, chuẩn bị các ý kiến tham gia tại Hội nghị.
Kính mời đại biểu đến dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CMNV Sở (thực hiện);
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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