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GIẤY MỜI  

Họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 
 

 Thực hiện Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông 
quốc gia năm 2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi trung học 
phổ thông quốc gia năm 2019 (Ban Chỉ đạo), cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 
đạo: Chủ trì; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 
13/5/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông 
quốc gia năm 2019. 

2. Nội dung: Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; thông qua dự thảo 
kế hoạch và công tác chuẩn bị Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. 

3. Thời gian: 01 buổi, từ  14 giờ 00’ ngày 15/5/2019. 

4. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công chuẩn bị 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tài liệu theo nội dung họp tại mục 2, in, 
phát tài liệu cho các thành viên dự họp; gửi 02 bộ tài liệu về Văn phòng UBND 
tỉnh chậm nhất ngày 14/5/2019. 

- Các thành viên tham dự chuẩn bị ý kiến. 

Trân trọng kính mời các đồng chí dự họp. 

(Gửi kèm theo Chương trình họp, dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ 
thành viên Ban Chỉ đạo, dự thảo Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo)./. 

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (cử PV đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 
 KGVX, TH, HCQT, THCB; 
- Lưu: VT, (LTT).  s 
 
 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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