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GIẤY MỜI 

Họp Ban chỉ đạo thi cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 

và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 

 

Ban chỉ đạo thi cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 tổ chức họp 

để triển khai một số nội dung liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2021 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022. 

Thành phần, kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 

thi cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và Kỳ thi tuyển sinh 

vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 (mời chủ trì); 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo thi cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2021 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 

- 2022 (được thành lập tại Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của 

UBND huyện); 

- Lãnh đạo và Chuyên viên liên quan Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở: Nguyễn Trãi, Xuân An, Hoa 

Liên và Tiên Yên; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hoá - Truyền thông (mời dự và đưa tin). 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00, ngày 19 tháng 5 năm 2021.  

Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến tầng 2, trụ sở Ủy ban nhân dân huyện. 

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND-

UBND huyện chuẩn bị các nội dung liên quan và đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch Covid-19. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian, địa điểm 

quy định và thực hiện nghiêm túc các công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi 

tham gia họp./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT . 
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CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Phan Quốc Trường 

 


		quoctruong.nx@hatinh.gov.vn
	2021-05-18T15:26:24+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2021-05-18T15:32:18+0700


		2021-05-18T15:32:37+0700


		2021-05-18T15:32:52+0700




