
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

Số: 98 /GM-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kỳ Anh, ngày 12 tháng 4 năm 2019 

 

GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

Về đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường 
 

Thực hiện Giấy mời số 139/GM-UBND ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đảm bảo an toàn trường 

học và phòng chống bạo lực học đường; Ủy ban nhân dân huyện kính mời các đại 

biểu tham dự hội nghị đầu cầu ở huyện như sau: 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND 

huyện (Mời chủ trì); 

- Đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy, Văn phòng 

Huyện ủy, Công an huyện, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn; 

- Trưởng, Phó phòng và chuyên viên phụ trách phòng Giáo dục & Đào tạo; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Văn hóa - Thông tin, Lao động - Thương 

binh &XH, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

- Ban Giám hiệu các Trường Trung học Phổ thông: Nguyễn Thị  Bích Châu, 

Nguyễn Huệ, Kỳ Lâm.  

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 07h45‘, ngày 17/4/2019 (Thứ 4). 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Viettel huyện Kỳ Anh. 

Phân công nhiệm vụ: 

- Phòng Giáo dục & Đào tạo: chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan 

chuẩn bị các nội dung, tài liệu và các điều kiện phục vụ hội nghị; khai thác tài liệu 

và in sao tài liệu gửi lãnh đạo UBND huyện và các đơn vị không có hộp thư điện 

tử; Tin mời đại biểu các Trường; 

 - Trung tâm Viettel Kỳ Anh: cử cán bộ phụ trách kiểm tra kỹ thuật, các thiết 

bị tại phòng họp trực tuyến, test thử đường truyền;  

- Các đại biểu dự hội nghị khai thác tài liệu họp trên hệ thống 

hscvka.hatinh.gov.vn để nghiên cứu trước và chuẩn bị ý kiến phát biểu (huyện 
không in sao, gửi tài liệu tại cuộc họp);  

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông cử phóng viên đến dự và đưa tin.  

Kính mời các đại biểu tham dự hội nghị đầy đủ, đúng thời gian./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 
- Văn phòng Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chi nhánh Viettel Kỳ Anh; 

- Chánh, Phó Văn phòng;  

- Lưu: VT. 

Gửi văn bản điện tử./. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ VĂN PHÒNG 
 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Cẩm Linh 
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