
 

      ỦY BAN NHÂN DÂN 

    HUYỆN NGHĨA HƯNG 

       Số:      /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghĩa Hưng, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dự hội nghị về công tác phối hợp thực hiện phòng, chống dịch Covid-19  

và nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 
__________ 

 

 Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Phạm Tiến Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; 

- Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng 

HĐND&UBND huyện;  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Giám đốc Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện; 

- Hiệu trưởng các trường: THPT A Nghĩa Hưng, THPT B Nghĩa Hưng, 

THPT C Nghĩa Hưng, THPT Nghĩa Minh, THPT Trần Nhân Tông.  

 Dự Hội nghị về công tác phối hợp thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 

và nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2021-2022. 

 Thời gian: Hồi 14h00 ngày 9/8/2021 (thứ Hai). 

 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - UBND huyện. 

Yêu cầu: 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội 

nghị; 

- Đề nghị các nhà trường báo cáo nhanh về kết quả, chất lượng giáo dục 

trong 3 năm gần nhất, đặc biệt là trong năm học 2020-2021; các đề xuất, kiến 

nghị với UBND huyện. 

Yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế. 

Trân trọng kính mời các đồng chí về dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Thiệp 
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