
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /GM-UBND Xuân Trường, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

V/v dự Hội nghị trực tuyến tập huấn, phổ biến kiến thức  

về chuyển đổi số lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

 

UBND huyện kính mời: 

1. Điểm cầu UBND huyện (Tại phòng họp tầng 2-Nhà khách UBND huyện) 

- Đ/c Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên phụ trách CNTT Phòng GD&ĐT, VH-TT huyện; 

- Lãnh đạo, giáo viên phụ trách CNTT các trường THPT, Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; 

- Lãnh đạo, cán bộ Trung tâm viễn thông VNPT, Chi nhánh Viettel huyện; 

- Phóng viên Trung tâm VHTT&TT huyện. 

2. Điểm cầu tại các xã, thị trấn: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên phụ trách CNTT các trường Mầm non, Tiểu 

học, Trung học cơ sở trên địa bàn các xã, thị trấn. 

Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số lĩnh 

vực Giáo dục và Đào tạo. 

* Thời gian: Buổi chiều, từ 13h50’ ngày 02/12/2022 (Thứ Sáu). 

Kính mời các đại biểu về dự Hội nghị đúng giờ và chủ động thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Giao Điện lực Xuân Trường đảm bảo 

nguồn điện; Trung tâm Viễn thông huyện đảm bảo kỹ thuật, đường truyền phát tín 

hiệu tại điểm cầu trực tuyến. Giao phòng GD&ĐT huyện chuẩn bị các điều kiện 

phục vụ Hội nghị. Đ/c Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cử cán bộ phụ trách Hội nghị 

trực tuyến của địa phương kiểm tra thiết bị theo thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

 

Đỗ Văn Minh 
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